
Fotbalová asociace České republiky 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO-VENKOV 

 
 

INFORMACE  

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE 

 
 

 

 

Vypracoval: 

 Lukáš Tunka 

 

 

 

Seminář rozhodčích v Řícmanicích 2. 8. 2014 



Zasedání STK 

KAŽDOU STŘEDU OD 16:00 

V zasedací místnosti OFS Brno-venkov  

v prostorách  

haly Morenda, Vídeňská 9, Brno 

 

 



Kontaktní údaje 

• Ing. Petr Horák – předseda STK a člen VV 

 Mob.: 606 658 370 

 e-mail:  petaho@seznam.cz 

   stk.ofsbo@seznam.cz  

mailto:petaho@seznam.cz
mailto:petaho@seznam.cz
mailto:stk.ofsbo@seznam.cz
mailto:stk.ofsbo@seznam.cz


KONTROLA ČÍSEL HRÁČŮ A NÁHRADNÍKŮ PŘED 

ZAHÁJENÍM UTKÁNÍ, resp. před vstupem na hrací 

plochu při střídání 

• Rozhodčí je povinen zkontrolovat shodnost čísel všech hráčů 

a náhradníků před jejich vstupem na hrací plochu s údaji 

uvedenými v ZoU.   

• Kontrolou může R pověřit AR, ale odpovědný je vždy jen a 

pouze hlavní rozhodčí. 

• Kontrolu čísla dresu je povinen provést AR1 i před vstupem 

náhradníka na hrací plochu při střídání. 

• Před utkání zkontroluje R (AR), zda-li počet osob v 

technické zóně odpovídá údajům v ZoU. 

• Např.: v ZoU uvedeno u hostujícího družstva 5 náhradníků a 3 

funkcionáři hráčské lavičky = v technické zóně bude 8 osob. 

 



Chybný postup R a DS při řešení následující situace 

• K utkání nastoupil v 88´ hráč hostů s č. 18.  

• Č. 18 nebylo vůbec uvedeno v ZoU. V ZoU uvedeno č. 15. 

• AR1 nechal hráče nastoupit na hrací plochu s číslem 18. 

• Po skončení utkání domácí kapitán podal námitku proti startu 

hráče č. 18, který nebyl uveden v ZoU. 

• R a DS situaci pochopili tak, že došlo pouze k záměně čísla na 

dresu. 

• Hráč tedy podle jejich názoru startoval oprávněně. Tedy, že 

byl uveden v ZoU, avšak nastoupil pouze s jiným číslem na 

drese. (s č. 18 místo s č. 15) 

• R NEPROVEDL IDENTIFIKACI HRÁČE ! ! ! 

• Po sléze se zjistilo že hráč, který nastoupil k utkání nebyl vůbec 

uveden v ZoU = NEOPRÁVNĚNÝ START ! ! !  



Správný postup R = POUČENÍ PRO VŠECHNY 

ROZHODČÍ 

• Při podané námitce vždy odebíráte RP hráče. 

• RP zašlete jako přílohu k ZoU společně se ZoU ŘO.  

• Při podané námitce kapitána družstva proti startu hráče 

soupeře musí vždy následovat IDENTIFIKACE ! 

• Identifikaci provádí rozhodčí. 

Zadní strana ZoU:   

 „Po skončení utkání byla provedena identifikace hráče hostů, 

který k utkání nastoupil s č. 18, v ZoU má uvedeno č. 15. Neměl 

žádný průkaz totožnosti/měl průkaz totožnosti. Foto na RP 

neodpovídá/odpovídá jeho podobě, jsem přesvědčen, že 

nastoupil neoprávněně/oprávněně.“ 

• Danému hráči rozhodčí samozřejmě položí alespoň 5 otázek.  

• Ty zaznamená R na zadní stranu ZoU i s odpověďmi hráče. 

 

 



Správný postup R = POUČENÍ PRO VŠECHNY 

ROZHODČÍ 

Zadní strana ZoU:   

• Otázky se můžou týkat data narození, počtu sourozenců, 

vzdělávací instituce, kterou hráč navštěvoval, místa bydliště a 

dalších věcí. 

• Pod celým tímto textem bude podepsán kapitán, vedoucí a 

onen hráč. 

• K celé této situaci se rozhodčí potom podrobně vyjádří v příloze 

k ZoU. 

• Ta bude obsahovat mj. jeho názor a stanovisko (vyjádření) k 

námitce. 

• Dále jestli odpovědi identifikovaného hráče na otázky 

rozhodčího byly věrohodné, nebo zda-li váhal či se často 

opravoval (měnil odpovědi). 

 

 



STAV A VYBAVENÍ KABIN 

• Delegovaný rozhodčí je povinen provést kontrolu hrací plochy 

a vybavení hřiště podle ustanovení PF, SŘF, a pokynů ŘO. 

(čl. 42, bod 2 SŘF) 

• Po příchodu na hřiště rozhodčí zkontroluje vybavení kabiny, 

na případné závady upozorní hlavního pořadatele. Všechny 

zjištěné závady uvede rozhodčí v zápisu o utkání na zadní 

straně a nechá si je podepsat hlavním pořadatelem. (P5 PF) 

• Pořadatelský klub musí zajistit pro soupeře a rozhodčí ČISTÉ, 

dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné 

šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se 

umýt. (čl. 20, bod 2 SŘF) 

• Kontrolu náležitostí hřišť bude STK provádět prostřednictvím 

DS a rozhodčích. (čl. 4 bod 6 RS) 

 



RŮZNÉ INFORMACE STK ROZHODČÍM 

• Utkání soutěží řízených OFS se hrají na hlavních hracích 

plochách s výjimkou období od soboty 12. 10. 2013 do 13. 4. 

2014, kdy o hrací ploše rozhoduje domácí klub. (čl. 4 bod 3a) 

• Neodpovídající foto hráče na RP - připustíte hráče ke hře, ale 

po skončení utkání odeberete RP, což si necháte podepsat na 

zadní straně ZoU kapitánem u mládeže i vedoucím, a zašlete 

se ZoU ŘO.  

• Je-li podaná a zapsaná námitka v ZoU je povinností 

rozhodčích dostavit se do nejbližšího jednání STK.  

• Do ZoU lze uvést jen námitky, které jsou v souladu se SŘF a 

PF. Povinností R je k námitkám se vyjádřit v ZoU. 

Oprávněnost námitky posoudí ŘO soutěže (STK). 

• U oddílových pomezních rozhodčích uvádět v ZoU ozn. 

OPR. 

 



VÝZNAMNÉ NEDOSTATKY SPORTOVNĚ 

TECHNICKÉHO CHARAKTERU U ROZHODČÍCH v ZoU 

JARO 2014 

• Pozdní doručení ZoU – 6x (podzim 12x) 

• ZoU nedoručen vůbec – 2x 

• Neuveden počet pořadatelů – 11x (podzim11x)  

• Chybný výsledek utkání nebo chybně střelci 

branek – 8x 

• Chybný formulář ZoU – 4x (podzim 10x) 

• Neuvedení ID FAČR nebo neúplné ID u hráčů, 

funkcionářů, hl. pořadatele, rozhodčích – 6x 

(podzim 8x) 

• Neuveden hlavní pořadatel – 1x (podzim 1x) 

 



VÝZNAMNÉ NEDOSTATKY SPORTOVNĚ 

TECHNICKÉHO CHARAKTERU U ROZHODČÍCH v ZoU 

JARO 2014 

• Neuvedeno označení OPR u oddílových 

pomezních rozhodčích – X-krát 

• Střelci branek jsou na přední straně mezi 

nevystřídanými náhradníky – 4x 

•  V ZoU uvedena neoprávněná námitka – 3x 

(oddíl pokutován 200 Kč) 

 

 

 



UTKÁNÍ SE NEODEHRAJE – NEZPŮSOBILÁ 

HRACÍ PLOCHA 

Zadní strana ZoU:  

 „Utkání jsem nezahájil z důvodu nezpůsobilé hrací plochy, větší část byla 

pod vodou. Hrozilo by  zranění hráčů a neregulérní průběh utkání.“ 

 podpisy kapitána domácích a hostů (u mládeže i vedoucích) 

 

 „Oddíly se dohodly na náhradním termínu.“ 

 podpisy kapitána domácích a hostů (a vždy i vedoucích)   

  

 „Oddíly se nedohodly na náhradním termínu.“ 

 podpisy kapitána domácích a hostů (a vždy i vedoucích)  

 

 A dále celá trojice rozhodčích informuje KR, zda-li jsou schopni utkání 

odřídit. (e-mailem, telefonicky, eventuelně na zadní straně ZoU) 

 



UTKÁNÍ SE NEODEHRAJE – NEZPŮSOBILÁ 

HRACÍ PLOCHA 

Přední i zadní strana ZoU je plně vyplněna tak, jakoby utkání bylo 

sehráno. 

• hlavička ZoU 

• všechny podpisy u RP 

• vítěz utkání - nesehráno 

• jména, příjmení a podpisu vyplácející osoby 

• jména, příjmení a podpisu hlavního pořadatele před i po 

utkání 

• počet pořadatelů 

• aj. 

  



DRUŽSTVO SE K UTKÁNÍ DOSTAVÍ BEZ RP 

Zadní strana ZoU:   

 „Družstvo domácích se dostavilo bez RP z důvodu … Všichni hráči 

startují oprávněně a jsou řádně zaregistrování v klubu, za jehož 

družstvo startují.“ 

 podpisy kapitána, vedoucího i trenéra 

 „Před utkáním byla provedena identifikace hráčů.“ 

 podpisy kapitána domácích i hostů 

 



DRUŽSTVO SE K UTKÁNÍ DOSTAVÍ BEZ RP 

IDENTIFIKACE 

• Rozhodčí provede za účasti obou kapitánů (u mládeže i 

vedoucích) identifikaci všech startujících hráčů tak, že všichni 

hráči předloží osobní doklad opatřený fotografií a rodným 

číslem, jímž může být věrohodně prokázána jejich 

totožnost (OP, pas, ŘP). Hráči, kteří nemají takový doklad 

rozhodčí nepřipustí k utkání. 

• U soutěží žáků a mladšího dorostu to neplatí, pokud s tím 

vysloví souhlas oba vedoucí družstev a potvrdí to na zadní 

stranu ZoU. 

  

  



VYDÁNÍ RP VYSTŘÍDANÉHO HRÁČE NEBO 

NENASAZENÉHO NÁHRADNÍKA 

Požádá-li kapitán (u mládeže vedoucí) družstva rozhodčího o 

poločasové přestávce o vydání RP vystřídaného hráče nebo 

nenasazeného náhradníka je rozhodčí povinen tak učinit.  

Zadní strana ZoU:   
 „Na žádost kapitána (u mládeže vedoucího) domácích/hostů 

vydávám v poločasové přestávce RP vystřídaného hráče (nebo 

nenasazeného náhradníka) domácích/hostů č. hráče, jméno, 

příjmení, ID.“ 

 podpisy kapitána domácích i hostů (u mládeže i vedoucích) 

  
  

 



KONFRONTACE 

Zadní strana ZoU:   
 „O poločasové přestávce byla provedena konfrontace hráče 

domácích/hostů s negativním či pozitivním výsledkem. Z tohoto 

důvodu se poločasová přestávka prodloužila o X minut.“ 

 podpisy kapitána domácích i hostů (u mládeže i vedoucích) 

V případě pozitivního výsledku následuje námitka ke startu hráče. 

Přední strana ZoU kolonka Námitky: 

 „Kapitán domácích/hostů podává námitku ke startu hráče 

domácích/hostů č.hráče, jméno, příjmení, ID.“ 

 podpis kapitána domácích/hostů (u mládeže i vedoucího) 

 

Při vznesené námitce na start hráče vždy odebíráte RP !!! 



IDENTIFIKACE 
Zadní strana ZoU:   
 „Byla provedena identifikace hráče domácích/hostů, neměl žádný průkaz 

totožnosti. Datum narození řekl správně až na 3.pokus, místo bydliště řekl 
nejistě, odmítl říct, kam chodil do školy. Foto na RP neodpovídá jeho 
podobě, jsem přesvědčen, že hraje neoprávněně, proto jsem ho vyloučil ze 
hry.“ 

 nebo „z fotky v RP se nedá přesně určit, zda se jedná skutečně o onoho 
hráče, bydlí…, narodil se…, do školy chodil…, jméno matky za svobodna… 
Nejsem přesvědčen, zda hráč hraje neoprávněně, proto jsem ho připustil do 
2.poločasu. Na moje otázky odpovídal věrohodně.“  

 nebo „hráč předložil doklad totožnosti, uvedené údaje se shodují s údaji v 
RP, nechal jsem hráče nastoupit do 2.poločasu.“ 

 podpisy kapitán, vedoucí, onen hráč 

 

 „Družstvo domácích/hostů neumožnilo provést kontrolu totožnosti hráče, 
hráč vystřídal ve 30. minutě a odjel domů.“ 

 podpisy kapitán i vedoucí domácích i hostů 

  
  



DĚKUJI ZA POZORNOST 

 STK PŘEJE VŠEM ROZHODČÍM MNOHO 

ÚSPĚCHŮ PŘI ŘÍZENÍ UTKÁNÍ V  JARNÍ 

ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 

2014/2015. 


