
 Utkání: mistrovské-pohárové Kategorie: ml. žáci               Rok nar. 

Soutěž:  Kolo/číslo utkání:  

Ročník: Den: od: 

 
Domácí Hosté 

R1 Identifikační číslo Stadion 

R2 Identifikační číslo Výsledek utkání č. 1: 

Výsledek utkání č. 2: 

Výsledek utkání č. 3: 

Výsledek utkání č. 3: 

Výsledek utkání č. 5: 
Rozpis miniutkání: 

 

5 

1.    A-A 

 

2.    B-B 

9 

Výsledek utkání č. 2: 

 

Výsledek utkání č. 4: 

 
 3.    A-B 

 

4.    B-A 

 

Celkový výsledek: 

   Doba hry:                                       Povrch hrací plochy: 

č. 

 

Příjmení a jméno hráče 
Identifikační 

číslo 

Počet 

vyloučení 

Třetina/kód utkání 
č. Příjmení a jméno hráče 

Identifikační 

číslo 

Počet 

vyloučení 

Třetina/kód utkání 

I II III 

 

IV 

 

I II III 

 

IV 

 
1.        1.        
2.        2.        

3. 
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  3. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.        5.        

6.        6.        

7.        7.        

8.        8.        

9.        9.        

10.        10.        

11.        11.        

12.        12.        

13.        13.        

14.        14.        

15.        15.        

16.        16.        

17.        17.        

18.        18.        

19.        19.        

20.        20.        

21.        21.        

22.        22.        

23.        23.        

24.        24.        

25.        25.        

Podpisem kapitán (trenéři nebo vedoucí) potvrzují, že všichni hráči startují oprávněně 

Poznámky: Poznámky: 

podpis kapitána/trenéra  nebo vedoucího podpis kapitána/trenéra  nebo vedoucího 

 

 

 

ZÁPIS 

O UTKÁNÍ 

FOTBALOVÁ ASOCIACE 

ČESKÉ REPUBLIKY 



Vyloučení: Minuta – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku                      Minuta – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku 

 
 

 
Podpisem kapitáni (trenér, vedoucí) potvrzují totožnost vyloučených a provinivších se hráčů a příslušníků družstev, včetně přestupků oznámených delegátem svazu 

RP domácích převzal: RP hostů převzal: 

DOMÁCÍ                    Funkcionáři družstev (vedoucí a trenér družstev musí být uvedeni)                HOSTÉ 

Příjmení a jméno Identifikační číslo  Příjmení a jméno Identifikační číslo 

  Vedoucí   

  Trenér   

  Asistent 1   

  Asistent 2   

  Lékař/zdravotník   

Pořadatelská služba – počet pořadatelů 
 

Paušální 
odměna 

Jízdné Stravné Celkem Podpis 
 

Jméno, příjmení a Identifikační číslo hl. pořadatele:                                                        Podpis: R 1      

Hlavní pořadatel ve smyslu příslušných ustanovení SŘ svým podpisem stvrzuje, že zejména zajistí:  R 2      

• pro účastníky utkání zdravotní službu První pomoci    • kvalifikovanou obsluhu umělého osvětlení  DS      

(má-li být použito)  •zabezpečení vozidel rozhodčích a delegátů svazu        

• skutečnost, že před, v průběhu ani po skončení utkání nedošlo k  mimořádným událostem  

SPZ vozidel rozhodčích a delegátů:  

 Vyplatil : (příjmení a jméno) 

Podpis  hl. pořadatele  před utkáním:                                           po utkání:  

Události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání (nehodící se škrtněte) 3. Funkcionáři domácí bez závad přestupky popsány ve zprávě 

1. Zranění nehlášeno popsáno ve zprávě 4. Funkcionáři hosté bez závad přestupky popsány ve zprávě 

2. Chování diváků bez závad popsáno ve zprávě 5. Povinnosti delegáta bez závad Závady popsány ve zprávě 

Hodnocení výkonu rozhodčích: 

R1 R2   Podpis DS 

FAČR prohlašuje, že všechny osobní údaje uvedené v zápisu o utkání jsou chráněny orgány FAČR a jejich funkcionáři podle zákonů ČR a řádů a předpisů FAČR  

                                                                                              Zpráva rozhodčích o průběhu utkání: Počet příloh: 

Střelci branek domácí: Jméno/počet 13  Střelci branek hosté: Jméno/počet 13  

1  14  1  14  

2  15  2  15  

3  16  3  16  

4  17  4  17  

5  18  5  18  

6  19  6  19  

7  20  7  20  

8  21  8  21  

9  22  9  22  

10  23  10  23  

11  24  11  24  

12  25  12  25  

 
Vysvětlivky: 

 Zápis je konstruován pro utkání na jednom „malém hřišti“ i pro utkání na dvou „malých hřištích“ současně. Jelikož se minitýmy  proti sobě budou 

měnit, každé utkání začíná od stavu 0:0 a má tedy samostatný kód 1-4. 

 V rubrice pro rozhodčí se zapíše rodné číslo v případě, že jde o oddílového rozhodčího. Pokud je rozhodčí delegován řídícím orgánem, zapíše číslo 

průkazu. 

 Pokud se hraje jedno utkání, nikoliv souběžně, není rubrika „Rozpis utkání“ využita.  

 Pokud se hraje souběžně na dvou malých hřištích, je v rubrice „Rozpis utkání“ použit první řádek pro první část souběžné hry (poločas) a druhý řádek 

pro druhou část.   

 V rubrice u jména hráče, se označí do sloupce „utkání“ jaké utkání hráč hrál. 

 Jelikož se neudělují barevné karty, zapíše se pouze počet vyloučení. 


