
2/ Závažné závady  v zápisech rozhodčích (řeší KR na základě předání STK) 
     Neuvedení počtu pořadatelů dle RS, nepodepsání Zápisu HP po utkání  
     Použití neschváleného Zápisu, přepisování  údajů v Zápise   
     Neuvedení střídání, ŽK + ČK do správné řádky nebo sloupce 
     Neoznačení kapitána nebo jeho zástupce  
     Závady ve jménu nebo  RČ hráčů, chybějící RČ hráčů v Zápise  
     Nezaškrtání událostí  před, při a po utkání 
     Chybějící podpis rozhodčího, nesprávně napsání názvu oddílů, nesoulad v počtu střídaných a  
       střídajících hráčů,  
   1.případ – upozornění, další případy - pokuta rozhodčímu do 100 Kč 
 
3/  Drobné závady v zápisech rozhodčích (řeší KR na základě předání STK) 
    Neuvedení hrací plochy nebo místa utkání, uvedení nesprávného čísla utkání,  
    Neuvedení nastavení, počtu diváků, střelců branek 
    Nevysvětlené napsání čísel hráčů v rozporu s RS, uvedení nesprávného data nebo začátku utkání   
    Neuvedení pokladníka nebo jeho chybějící podpis 
                  1.případ – upozornění, další případy - pokuta rozhodčímu 20 Kč za každý chybějící údaj 
 
                                                                                                       

Případné další závady v Zápisech o utkání , které nejsou v této  Specifikaci uvedeny , budou řešeny  
         příslušnou komisí ( STK , DK , KR ) dle platných předpisů , řádů a směrnic ČMFS . 
 

 
4.  Postihy rozhodčích  (řeší KR na základě podnětu STK nebo DK)  
a)  Nedostavení se k utkání.                                       pokuta ve výši max. 5x paušálu 
 

b)  Nedodržení stanovené doby příjezdu k utkání   utkání mládeže do 100 Kč  
                                                                                                         utkání mužů do 300 Kč  
 

c)  Nesprávně účtování cestovného                          první případ  pokuta ve výši max. 2x paušálu 
                                                                                druhý případ  pokuta ve výši max. 4x paušálu 
 

d)  Neoprávněný start hráče z viny rozhodčího           pokuta ve výši max. 4x paušálu 
 

e)  Chování rozhodčího neslučitelné s požadavky kladenými na společenské vystupování rozhodčího       
       první případ  pokuta ve výši max. 1x paušálu 
                                                                               druhý případ  pokuta ve výši max. 4x paušálu 
 

g)   Pochybení rozhodčího, která nejsou v předchozích bodech uvedena a nejsou předmětem  
      jednání DK (např. neprovedení konfrontace nebo identifikace, neprovedení nařízené kontroly  
       STK, nesprávný postup rozhodčího při změně hřiště a podobně)  
                                                                               první případ  pokuta ve výši max. 2x paušálu 
                                                                               druhý případ  pokuta ve výši max. 4x paušálu 
 
 
 

              Komise rozhodčích vždy předkládá své rozhodnutí s návrhem trestu DK OFS Prachatice 
 

 
 
 

   Miloslav Hodek,  
  předseda KR OFS Prachatice 
 
 



 

Povinnosti rozhodčích v soutěžích OFS Prachatice 
 
Rozhodčí jsou kromě úkolů stanovených pravidly a SŘ čl. 42 dále povinni: 
· dostavit se na utkání nejpozději 45 minut  před stanoveným začátkem utkání. V případě, že  rozhodčí 
nemůže dodržet stanovený termín dostavení se na  utkání, je povinen zavolat tuto informaci předsedovi 
KR (602 493 197). Pokud ten není dostupný, zašle na stejné číslo SMS. 
· používat výhradně nový typ zápisu o utkání (oboustranný a bez předtisku čísel startujících hráčů) a dbát 
na čitelné, úplné a věcně správné vyplnění zápisu vedoucími družstev 
· zaznamenat v zápise střelce branek včetně minuty vstřelení a zda šlo o gól ze hry, penaltu apod. 
· zaznamenat do zápisu námitky kapitánů, napomínání, vyloučení, zranění hráčů Toto  je povinen zapsat 
na místě za přítomnosti kapitána a vedoucího dotčeného družstva, přičemž přítomni mohou být i kapitán a 
vedoucí soupeře. Ve zprávě o utkání zaznamenat své vyjádření k námitkám a popis přestupků při 
vyloučení hráčů. 
· informovat kapitána (u mládeže vedoucího) družstva jejichž hráči, funkcionáři či diváci se dopustili 
přestupků do doby podepsání zápisu o těchto přestupcích a nechat stručný popis těchto přestupků na zadní 
straně zápisu kapitánem (u mládeže vedoucím) podepsat!! V případě, že se přestupky hráčů, funkcionářů 
nebo diváků staly po podepsání zápisu kapitánem, rozhodčí tyto přestupky popíše na zadní straně zápisu a 
nechá podepsat delegované asistenty rozhodčího. U soutěží, kde je delegován pouze hlavní rozhodčí, se 
doporučuje si nechat (je-li to možné) podepsat popis přestupků vedoucím druhého družstva. 
· popsat řádně v zápisu o utkání průběh a výsledek eventuální kontroly totožnosti hráčů a v případě 
námitek kapitána (u mládeže vedoucího družstva) osobně provést identifikaci takového hráče (hráčů) a 
zaslat RP těchto hráčů se zápisem STK. 
· omluvit se včas KR nejpozději do středy 12 00 hodin před soutěžním víkendem na který je delegován, 
nemůže-li se z vážných důvodů dostavit k utkání. Pokud je důvod omluvy znám předem, je rozhodčí 
povinen se omluvit ihned (před provedením delegace). Pozdní omluvy budou trestány dle sazebníku 
pokut, nedostavení se k utkání trestá DK! 
pokuta rozhodčímu za pozdní omluvu      Pá do 12 hod 100 Kč 
           Později          200 Kč 
· provést v případě nařízení STK kontrolu totožnosti hráčů v soutěžích mládeže 
· zaslat první pracovní den po utkání zápis řídícímu orgánu soutěže. Při pozdním odeslání zápisu (datum 
poštovního razítka) bude KR a STK předepsána rozhodčímu pokuta dle sazebníku, kterou je povinen 
uhradit nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí. 
pokuta rozhodčímu za neodeslání nebo pozdní odeslání zápisu o utkání 1. př.- upozornění 
           2. př.            50 Kč 
           3. a další    100 Kč 
 

Postihy  rozhodčích při přestupcích 
 
1/ Hrubé závady  v zápisech rozhodčích (řeší KR na základě předání STK) 
     Neuvedení výsledku utkání, vítěze utkání, obrácení výsledku utkání, chybný výsledek utkání,       
         neuvedení názvu oddílu nebo oddílů  
     Nepodepsání zápisu rozhodčím, nepodepsání námitek kapitánem (u mládeže i vedoucím),  
       chybné nebo neúplné popsání námitek,   nerozepsání námitek rozhodčím. 
     Nerozepsání vyloučení, nedostatečné popsání vyloučení hráče na zadní straně, chyby v popisu  
       přestupku na přední straně zápisu,  neuvedení správného jména nebo RČ   
     Neodebrání RP družstvu při odmítnutí podepsání zápisu nebo přestupků uvedených v zápise 
     Neuvedení HP nebo RČ HP, nepodepsání Zápisu HP před utkáním  
     Podepsání Zápisu neoprávněným členem družstva      
     Napsání většího počtu hráčů do Zápisu, povolení většího počtu střídání hráčů      
     Neuvedení vedoucího mužstva v Zápisu 
     Nepodepsání vedoucího nebo kapitána v zápise před utkáním nebo u disciplinárních přestupků                                                                                                      
     Nepodepsání převzetí průkazů  kapitánem (u mládeže i vedoucím) 
     Nerozepsání skutečností nutných pro práci STK, špatně uvedený čas doby hry 
                                                           Pokuta rozhodčímu do 200 Kč 


