
Vyplnění zápisu o utkání 

Barvy: černá - vytisknuto na formuláři nebo dopsáno pořadatelem utkání a členy družstev, rozhodčí musí 

zkontrolovat ID hráčů 

 modrá - může vyplnit pořadatel nebo rozhodčí, pokud vypíše pořadatel, musí rozhodčí zkontrolovat 

 červená - vyplňuje pouze rozhodčí 

 žlutě podbarvené - originální podpisy osob  

V utkáních mládeže musí být u podpisu kapitána vždy také podpis vedoucího družstva. 

Před podpisem kapitána po skončení utkání musí být rozhodčím vyplněny kolonky na přední straně ZoU: poločas 

utkání, výsledek utkání, vítěz utkání, čas udělení ŽK, případně ČK, popis přestupků vyloučených hráčů, popis 

přestupků vykázaných fukcionářů nebo text BEZ VYLOUČENÍ. 

1. Zápis o utkání - normální průběh utkání, bez zvláštností 
příloha 1 

V utkání bylo uděleno pět žlutých karet, provedeno 5 střídání, vstřeleno šest branek, doba hry nebyla nastavena, 

nikdo nebyl vyloučen, nikdo nebyl vykázán z lavičky pro příslušníky družstva, bez námitek. 

Pokud nebude některému družstvu udělena ani jedna ŽK nebo ČK, nemusí být podpis kapitána v kolonce popisu 

přestupků napomínaných a vyloučených hráčů. 

2. Zápis o utkání - nastavení, vyloučení po běžných situacích 
příloha 2 

V utkání bylo uděleno sedm žlutých karet, z toho dvakrát jeden hráč, dvě červené karty, doba hry byla nastavena 

v obou poločasech, nikdo nebyl vykázán z lavičky pro příslušníky družstva, bez námitek. 

Při udělení ČK musí rozhodčí zapsat důvod udělení ČK v souladu s Metodickým pokynem Pravidlové komise FAČR 

č. 2/2012 a je jeho povinností vyjádřit se na zadní straně ZoU k této události. Pokud byla ČK udělena po dvojím 

udělení ŽK, musí se rozhodčí vyjádřit k oběma napomenutím.  

3. Zápis o utkání - utkání nebylo sehráno 
příloha 3  

Utkání nebylo sehráno kvůli nezpůsobilému terénu.  

O způsobilosti nebo nezpůsobilosti hrací plochy rozhoduje výhradně rozhodčí. Součástí ZoU musí být zapsaná 

dohoda (nebo nedohoda) obou oddílů na náhradním termínu. Tato dohoda či nedohoda musí být podepsaná 

kapitány a vedoucími obou družstev. Při nesehraném utkání rozhodčím nenáleží odměna za řízení utkání - pouze 

náhrada věcných výdajů. 

4. Zápis o utkání - brýle, vyloučení, námitka, nastavení 
příloha 4 

V utkání došlo k vyloučení hráče za surovou hru, kapitánem jeho družstva byla vznesena námitka, byla nastavena 

doba hry ve druhém poločase a jeden z hráčů hrál s brýlemi. 



Při udělení ČK musí rozhodčí zapsat důvod udělení ČK v souladu s Metodickým pokynem Pravidlové komise FAČR 

č. 2/2012 a je jeho povinností vyjádřit se na zadní straně ZoU k této události. Pokud byla ČK udělena po dvojím 

udělení ŽK, musí se rozhodčí vyjádřit k oběma napomenutím.  

Při vznesení námitky se rozhodčí musí vyjádřit i k této námitce, jeho věcí není posuzovat smysluplnost námitky, 

ale popsat co nejpřesněji situaci, ke které je námitka vznesena. Pravidly fotbalu jsou stanoveny situace a jevy, ke 

kterým lze námitku vznášet, pokud ale kapitán trvá na zapsání námitky, která těmto situacím neodpovídá, je 

z taktického hlediska vhodné i takovou námitku zapsat. Ve vyjádření potom je vhodné uvést, že podle názoru 

rozhodčího je námitka bezpředmětná, neboť neodpovídá pravidlům fotbalu. 

Pro hru s brýlemi je formulace prohlášení hráče stanovena Pravidly fotbalu, v případě hráče mladšího 18 let, je 

stanovena formulace: „Oddíl má k dispozici prohlášení zákonných zástupců hráče o odpovědnosti za možná 

zranění jiných hráčů“, toto prohlášení pak kromě hráče podepíše i vedoucí družstva. 

5. Zápis o utkání - přerušení během 1. poločasu, vykázání funkcionáře 
příloha 5 

Utkání bylo ve 30. minutě přerušeno kvůli bouřce, hráči odešli do kabin, po patnácti minutách byla hra znovu 

zahájena, během 2. poločasu byl z lavičky pro příslušníky družstva vykázán trenér hostů. 

Pokud dojde k přerušení utkání (počasí, zranění hráče a jeho transport přímo z hrací plochy, vniknutí diváků a 

následné vyklizení hrací plochy,…) je třeba věnovat pozornost uvedení doby hry. Pokud hráči zůstanou na hrací 

ploše, bude doba hry v příslušném poločase nastavena o dobu, po kterou se nehrálo (např. 45´+15´). Jestliže R 

rozhodne o odchodu do kabin, bude doba hry příslušného poločasu složena z údajů o době hry před přerušením a 

po přerušení a případně nastavení kvůli ostatním situacím (např. 30´+15´+1´). V každém případě je nutné na zadní 

straně ZoU podrobně popsat důvody, které vedly k přerušení utkání a doby trvání jednotlivých částí. Při 

znovuzahájení je hra navázána způsobem odpovídajícím situaci, pro kterou byla hra přerušena před přerušením 

utkáním (např. odkop domácích, PVK hostů, autové vhazování domácích,…). Proto je vhodné, aby si R učinil 

poznámku i o této skutečnosti. Přerušil-li R hru jenom proto, aby mohlo být utkání přerušeno, naváže hru míčem 

rozhodčího. 

Při vykázání funkcionáře z lavičky pro příslušníky družstva zapíše R tuto skutečnost na přední straně ZoU v souladu 

s Metodickým pokynem Pravidlové komise FAČR č. 2/2012 a je jeho povinností vyjádřit se na zadní straně ZoU 

k této události.  Pozor na vyškrtnutí správné možnosti v kolonce Chování funkcionářů. 

 


