
SAZEBNÍK  POKUT  ROZHODČÍCH  OFS LB  2014/2015 

 

 A) Drobné chyby – vše 1 trestný bod   

1) chybné nebo vůbec neuvedené údaje o utkání, např. druh utkání, věková kategorie, 
soutěž, kolo, č. utkání, ročník, den, čas 

2) chybný nebo vůbec neuvedený stadion 

3) neuvedení informace o povrchu hrací plochy 

4) neuvedení informace o počtu diváků 

5) neuvedení doby hry nebo nastavení doby hry 

6) nevyplněné kolonky námitky nebo osobní tresty (uvádět např. „bez námitek“ nebo „bez       
ČK“ nebo „žádné“ popř. proškrtnout) 

7) neuvedení počtu pořadatelů 

8) neuvedení dopravního prostředku v případě účtování cestovného (SPZ, MHD, vlak, bus) 

9) nevyhodnocení událostí před, během a po utkání 

10) neuvedení počtu příloh (0, 1, 2 ….)  

11) chybějící nebo chybná formulace při startu hráče s ochranou pomůckou (brýle, ortéza 
atd.) 

12) chybějící nebo jen částečné zdůvodnění nastavení doby hry (zdržování při střídání hráčů, 
zjišťování zdravotního stavu zraněného hráče na hrací ploše atd.) na zadní straně ZoU. 

13) neuvedení informace, že AR byl „laik“ za jménem na přední straně ZoU  

14) neuvedení informace na zadní straně ZoU v případě, že AR „laik“ má místo ID uvedené 

RČ a za který oddíl byl nominován (př. AR1 – Nový Jan – Ruprechtice nebo AR2 – Jouza Josef 

– Doubí nebo AR2 – Starý Jiří – Ruprechtice / Doubí nikoho nemělo).  

B) Chyby – vše 2 trestné body 

15) neuvedení střelců branek (minuta, č. hráče, příjmení, jméno, oddíl, stav) 

16) neoznačení kapitána, příp. zástupce kapitána 

17) nerespektování zásad společné cesty k utkání (jedním vozem, půlení jízdného atd.) 

18) neuvedení společné cesty nebo neuvedení důvodu účtování vyššího jízdného (objížďka 
přes ….) na zadní straně ZoU 



19) nedodržení doby příjezdu k utkání bez řádného zdůvodnění 

20) použití jiného než stanoveného formuláře ZoU a formuláře přílohy ZoU 

21) škrtání nebo přepisování bez zdůvodnění, nečitelné údaje na přední i zadní straně ZoU 
vyplněné rozhodčím 

22) chybějící nebo uvedení nesprávných údajů u ŽK, ČK a střídání vedle jmen hráčů 

23) neuvedení požadovaných údajů u výplat rozhodčím 

24) neuvedení dohody o náhradním termínu utkání při nesehraném utkání z důvodu „vyšší 
moci“ (nezpůsobilý stav hrací plochy, zásah Policie ČR atd.) 

25) neinformování člena KR o mimořádných událostech před, během nebo po utkání 

26) chybný nebo vůbec neuvedený název oddílů ( př.: 5130121 – Hrádek n. Nisou „C“) 

27) nesprávné nebo vůbec neuvedené údaje o rozhodčích (jméno, ID) 

28) chybné údaje u příjmení a jména hráčů, ID, startovní čísla 

C) Závažné chyby – vše 3 trestné body 

29) neuvedení hlavního pořadatele, jeho ID, chybějící podpis hl. poř. před nebo po utkání 

30) neuvedení vedoucího, jeho ID 

31) svévolná delegace 

32) neuvedení nebo neúplné zdůvodnění zahájení utkání v čekací nebo po čekací době 

33) neuvedení nebo uvedení chybných údajů o výsledku včetně poločasového a vítěze utkání 

34) chybějící podpis kterékoli oprávněné osoby na přední nebo zadní straně  

35) chybějící podpis rozhodčího 

36) jakýkoli chybějící údaj nebo nesprávný popis (min., ČK, 2x ŽK+ČK, č. hráče, příjmení, 
jméno, ID) vyloučeného hráče 

37) nesprávná výše odměny či cestovného 

38) nesprávný postup při konfrontaci nebo identifikaci, neodebrání či nezaslání RP 
v případech, kdy je stanoveno 

39)chybějící nebo neúplné vyjádření k závažné události (přerušení, předčasné ukončení, 
zranění atd. 

40) pozdní omluva na utkání po zveřejnění na FOTISu a v ÚZ 

41) neuvedení popisu přestupku vyloučeného hráče nebo vykázaného příslušníka družstva a 
vyjádření se rozhodčího k přestupku či vykázání na zadní straně ZoU 



42) neuvedení námitky a vyjádření se rozhodčího k námitce na zadní straně ZoU 

43) připuštění hráče z nižší věkové kategorie k utkání o dvě kategorie vyšší. Nesmí startovat 

starší přípravka za starší žáky, mladší žáci za dorost, starší žáci za dospělé. 

D) Hrubé chyby – předání do DK 

44) neuvedení vykázaného příslušníka družstva, neúplný nebo rozporný popis přestupku na 
přední straně ZoU 

45) neuvedení nebo nesprávný popis přestupku vyloučeného hráče (MP 2/2012 – „žlutý a 
červený radílek“) na přední straně ZoU 

46) chybné předčasné ukončení utkání a nevyčerpaní všech možností 

47) pokračování v utkání, které mělo být předčasně ukončeno 

48) Připuštění hráče z vyšší věkové kategorie v utkání nižší věkové kategorie 

49) Připuštění hráče ke hře bez platného RP 

E) Jiné - pokuta 

50) nedostavení se k utkání bez řádné omluvy nebo nedostatečný a nesprávný způsob 
ohlášení omluvy 

 

I)   Články A, B, C,  (bod 1 – 43):  Při nasčítání 10 bodů - pokuta 100 Kč 

II)  Článek D (bod 44 – 49):  Dotyčný bude předán do DK, kde automaticky zaplatí 100 Kč za 

projednání v DK 

III) Článek E (bod 50):  pokuta 100 Kč (utkání žáků + přípravek) 

                                        pokuta 150 Kč (utkání dorostu) 

                                        pokuta 200 Kč (utkání dospělých) 

                                        + omezení delegací, popř. zastavení činnosti  

                         Sazebník pokut nabývá platnosti dne 27.9.2013 

                                                                                                              KR OFS LB 



 


