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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Úvod

Jistì se mnou budete souhlasit, e fotbal je nejkrásnìjí kolektivní hrou
a souèasnì i nejmasovìjím sportem naí planety.
Díky jeho pøitalivosti pro hráèe i diváky se hraje prakticky na celém svìtì
a snad ádný z jiných sportù nedoznal takové popularity a rozmachu, jako
právì on. Je jedním ze sportù, jím se pomìøuje sportovní vyspìlost jednotlivých zemí, jedním ze sportù, který smazává hranice mezi státy i rozdíly
mezi lidskými rasami.
Fotbal je vak nejen krásná hra dovolující hráèùm pøedvádìt jemné technické kousky, ale i muná bitva, která v osobních soubojích pøináí nasazení, tvrdost a sílu.
Je proto dùleité, aby vichni hráèi pravidla fotbalu dobøe ovládali, protoe jen tak mohou plnì vyuít vech moností k pøedvedení svého fotbalového umu, tvùrèí invence i fyzických dispozic, ani by pøitom ohrozili zdraví
a bezpeènost jiných hráèù.
Dobrá znalost pravidel fotbalu je neménì dùleitá i pro trenéry a funkcionáøe, nebo ti jsou povinni vést hráèe ke sluné høe a k tomu, aby i ve vypjatých situacích, které fotbal zákonitì pøináí, nezapomínali na vlastní poslání
sportu, toti na úctu k soupeøi a naplnìní významu slov fair-play.
Neopominutelnými úèastníky hry jsou i diváci, bez nich by fotbal nebyl
fotbalem. Proto je nezbytné, aby i oni v potøebné míøe pravidla znali a pochopili, nebo jen tak budou moci z fotbalových stadiónù odcházet s pocitem uspokojení nad pøedvedenou hrou. Neznalost pravidel nebo nepochopení jejich správného výkladu mùe být pøíèinou nesportovních projevù vùèi
hráèùm, rozhodèím a fanoukùm soupeøova týmu, co v dùsledcích èasto
vede k dalím negativním jevùm, které s sebou souèasná doba nese.
Z uvedených dùvodù je proto pøimìøená znalost pravidel fotbalu dùleitá
i pro pracovníky sdìlovacích prostøedkù, protoe právì oni v dnením svìtì
rozvinutých informaèních technologií nejvíce ovlivòují a formují sportovní
mylení a postoje divákù.
Nejlepími znalci pravidel fotbalu vak musí být rozhodèí, od kterých se
za vech okolností oèekává naprostá objektivita, øízení hry v duchu pravidel, ponechání její maximální plynulosti a spádu, dále dùraz na zachování
sportovního charakteru a krásy této hry, vèetnì potlaèení pøehnané tvrdosti.
K tomu musí být rozhodèí nejen pøipraven teoreticky, ale dostateènì vybaven i fyzicky, vdy musí být maximálnì koncentrovaný a psychicky odolný.
Pøitom postavení rozhodèího v souèasném fotbale je stále nároènìjí a jeho
odpovìdnost znaèná, nebo jediným chybným verdiktem mùe zmaøit výsledek snaení drustev i celých týmù odborníkù, kteøí o dnení pièkové
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Úvod
výbìry peèují (nebo jediným patným rozhodnutím mùe odradit sponzory,
z jejich pøíspìvkù profituje zejména fotbalová mláde). Hovoøím-li vak na
tomto místì a v tìchto souvislostech o rozhodèích, povauji za potøebné zdùraznit, e jejich úloha bude i v moderním fotbale naprosto nezastupitelná,
a proto je povinností nás vech, kteøí o rozvoj fotbalu peèujeme, vestrannì
podporovat i dalí profesní rozvoj rozhodèích.
Krása a pùvab fotbalu spoèívají mimo jiné i v tom, e od dob, kdy na hrací
plochy zaèala v Anglii vybíhat první drustva, se hraje prakticky podle stejných pravidel. A tato pravidla jsou shodná vude na celém svìtì, a ji jde
o finálové utkání mistrovství svìta èi utkání soupeøù okresního pøeboru. Je
vak samozøejmé, e s neustálým vývojem hry, se zdokonalováním herních
stylù a hledáním nových taktických variant nastane èas od èasu situace, kdy
je nutno úpravami pravidel nebo jejich odliným výkladem na vývoj hry reagovat. A to je jeden z hlavních dùvodù, proè Fotbalová asociace Èeské republiky tato nová Pravidla fotbalu vydává.
Fotbalová pravidla jsou do znaèné míry proslulá svou konzervativností
a zdánlivou nemìnností. Je to dáno jak tradicí, tak i pevnì zavedenými zvyklostmi uplatòovanými pøi jejich zmìnách. V roce 1997 vak Mezinárodní výbor pro pravidla FIFA (IFAB) tuto tradici po dlouhé dobì poruil, a poprvé od
roku 1938 pøistoupil k zásadním úpravám, kterými podstatnì zmìnil nejen
obsah, ale i vzhled pravidel. Pøitom byl veden nejen snahou uèinit text, který pro dnení dobu ji znìl ponìkud archaicky a roubovanì, modernìjím a srozumitelnìjím, ale reagoval i na vývoj samotné hry, a více tak pøizpùsobil literu zákona ivé skuteènosti.
FIFA vydává Pravidla fotbalu ve ètyøech oficiálních jazycích, angliètinì,
nìmèinì, francouztinì a panìltinì. Pøi pøekladech dbá nejen na pøesné
pøevedení odborných termínù, ale snaí se v tìchto jazycích vyjádøit i vechny
významové odstíny. Proto i my jsme se pøi pøekladu do èetiny snaili postupovat podobnì, a pøeklad jsme pøizpùsobili zavedené a tradièní fotbalové terminologii.
Toto vydání Pravidel fotbalu obsahuje 17 kapitol s jednotlivými pravidly.
Nìkterá z nich jsou doplnìna o rozhodnutí Mezinárodního výboru pro pravidla FIFA (v textu oznaèena jako Rozhodnutí IFAB), nìkterá dalí o rozhodnutí FAÈR; u kadého pravidla následuje podrobný výklad. V závìru publikace je uvedeno dalích 6 pøíloh, které dávají blií návody k nìkterým specifickým situacím nebo èinnostem rozhodèích; ty mají rovnì platnost závazných norem.
Pro nové vydávání Pravidel fotbalu pouívá FIFA i urèitou formu: základem kadé kapitoly je text vlastního pravidla, který neobsahuje ádné body
ani èlánky, ale je èlenìn pouze struènými nadpisy. Pøi pøekladu jsme tuto
formu pravidel také respektovali. Texty jsou pøeloeny tak, aby pøesnì vystihovaly úmysl zákonodárce; pøipomínáme, e tím je výluènì IFAB, a ádná z èlenských zemí FIFA nemá právo, kromì pevnì urèených výjimek, tex6

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

6

13.7.2011, 9:46

Úvod
ty pravidel mìnit nebo upravovat; toté se ostatnì týká i Rozhodnutí IFAB,
která jsou normou na úrovni vlastního pravidla, a jimi se provádí k nìkterým pravidlùm doplòující výklad.
Rozhodnutími FAÈR se u nìkterých pravidel stanovují dalí podmínky pro
utkání hraná v rámci FAÈR, a sice pro ty pøípady, které vlastní pravidlo neøeí nebo øeí pouze rámcovì. Doporuèujeme, abyste vìnovali pozornost
i tìmto Rozhodnutím FAÈR, protoe pro utkání hraná v ÈR mají rovnì platnost zákonné normy. Výklad k pravidlu má pomoci praktické aplikaci pravidel na hrací ploe; vychází vdy ze znìní pravidla a v ádném pøípadì
s ním nesmí být v rozporu. Je zamìøen na typické herní situace a podrobnìji popisuje øeení problémù, s nimi se pøi høe mùete nejèastìji setkat.
Málokdo z bìných fotbalových pøíznivcù si uvìdomuje jednu velice závanou skuteènost. Pravidla fotbalu, podobnì jako pravidla nìkterých dalích kolektivních sportù, jsou postavena na dvou principech. Pro nìkteré
herní situace je rozhodèímu ji pøedem dán pravidly pøesný postup, a rozhodèí v dané situaci nesmí jednat jinak. Jestlie napøíklad míè pøejde pomezní èáru, musí rozhodèí naøídit vhazování ve prospìch nìkterého drustva, a jinou alternativu k tomuto postupu nemá. Pro øadu dalích pøípadù
vak pravidla opravòují rozhodèího k tomu, aby tyto situace øeil podle svého vlastního  subjektivního  uváení, a pro tyto pøípady je v pravidlech
pouita formulace podle názoru rozhodèího. Z toho vyplývají dvì podstatné skuteènosti: rozhodèí má plné právo øeit tyto situace tak, jak je vidìl on
sám, a hráèi mají povinnost jeho rozhodnutí respektovat. Typickým pøíkladem je pravidlo 11 o ofsajdu: útoèník mùe být v okamiku, kdy jeho spoluhráè vystøelí na branku, sám v prostoru mezi brankáøem a posledním obráncem soupeøova drustva, ale v ofsajdu bude jedinì v pøípadì, jestlie se
v okamiku støely na branku  podle názoru rozhodèího  aktivnì zapojuje
do hry. K posouzení této situace je tedy pøímo pravidlem dáno rozhodèímu
právo uplatnit k situaci svùj subjektivní názor, který se dopøedu nedá, pro
rùzné rozhodèí a pro vechny pøípady, sjednotit.
Závìrem dovolte u jen pøipomenutí: Pravidla fotbalu nejsou jedinou normou, podle které se fotbal hraje. Abyste byli opravdu dobrými znalci této
hry, nezapomeòte, e existují také dalí fotbalové normy, øády a pøedpisy.
Ing. Jiøí Kure
pøedseda Pravidlové komise FAÈR
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

ODBORNÉ POJMY

Asistent rozhodèího
Rozhodèí, který je dritelem Licence rozhodèího a který je delegován k utkání ve funkci prvního
asistenta rozhodèího (AR1) nebo
ve funkci druhého asistenta rozhodèího (AR2)
Èekací doba
Pro rozhodèího a drustva èiní 20
minut, pokud není Pravidly fotbalu nebo Soutìním øádem stanoveno jinak
Èlenové drustva
Hráèi a náhradníci, hráèi vystøídaní nebo odvolaní drustvem ze
hry a hráèi nebo náhradníci, kteøí
byli rozhodèím vylouèeni
Ètvrtý rozhodèí
Rozhodèí delegovaný k utkání
jako ètvrtý rozhodèí (jeho úkoly
jsou specifikovány v pøíloze C)
Delegát utkání (není-li øídícím
orgánem oznaèen jinak)
Zástupce øídícího orgánu, který byl
delegován k utkání, aby kontroloval a podal zprávu o plnìní povinností stanovených Pravidly fotbalu, øády a smìrnicemi, a zprávu
o výkonu rozhodèího a jeho asistentù
Drustvo
Pod pojmem drustvo se rozumí
oddíl i klub
Funkcionáøi drustva
Osoby uvedené v zápisu o utkání,
které vykonávající funkci vedoucího drustva, trenéra, asistentù trenéra, lékaøe nebo zdravotníka
a maséra (povinnosti jednotlivých
funkcionáøù uvádí Soutìní øád)

Hleditì
Èást stadiónu urèená pro diváky
Hrací plocha
Èást høitì vyznaèená v souladu
s pravidly fotbalu
Høitì
Uzavøená a zpravidla oplocená
vnitøní èást stadiónu, na ní je vyznaèena hrací plocha; do prostoru høitì mají pøístup pouze pøesnì urèené osoby
Kvalifikovaný rozhodèí
Rozhodèí, který je dritelem platné Licence rozhodèího
Lavièky pro pøísluníky drustev
Lavièky pro náhradníky, vystøídané hráèe a funkcionáøe drustev;
v dalím textu je pouíván pouze
výraz lavièky
Oddílový pomezní rozhodèí
Èlen oddílu nebo oddílem vybraná osoba, která vykonává funkci
asistenta rozhodèího v pøípadì,
e k utkání nebyl delegován nebo
se nedostavil asistent rozhodèího
Oddílový rozhodèí
Rozhodèí bez platné Licence rozhodèího, øídící utkání na základì
dohody drustev v pøípadì, e se
rozhodèí nedostaví, nebo v pøípadì, e rozhodèí není k øízení zápasu delegován
Osoby jiné
Vechny osoby, které nejsou èleny nebo funkcionáøi drustva,
napø. poøadatelé, èlenové správy
stadiónu, pøísluníci Policie ÈR
a bezpeènostních agentur, pracovníci sdìlovacích prostøedkù,
diváci apod.
9
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Odborné pojmy
Osoby na høe nezúèastnìné
Náhradníci a hráèi vystøídaní,
a dále hráèi nebo náhradníci, kteøí
byli rozhodèím vylouèeni, funkcionáøi drustva a osoby jiné
Osoby na høe zúèastnìné
Jedenáct hráèù, kteøí tvoøí drustvo; hráèi, kteøí doplòují drustvo,
pokud nezahájilo hru s plným poètem hráèù, a hráèi, kteøí, a ji se
souhlasem rozhodèího nebo i bez
nìj, doèasnì opustí hrací plochu
Pøísluenství hrací plochy
Pøedmìty, které tvoøí souèást hrací plochy nebo s ní pøímo souvisejí a podle pravidla 1 bez nich
nesmí být utkání sehráno; tvoøí je
branky, brankové sítì, konstrukce
upevòující a podepírající brankové sítì, tyèe rohových praporkù,
rohové praporky
Pøísluníci drustva
Èlenové drustva a funkcionáøi
drustva
Rozhodèí
Rozhodèí, který je dritelem platné Licence rozhodèího, a který je
delegován k øízení utkání
Soutìní utkání
Utkání mistrovské nebo utkání
Poháru FAÈR
Stadion
Objekt vymezený k provozování
sportovní èinnosti; èlení se na hleditì a høitì

Utkání
Utkání zaèíná správnì provedeným výkopem a konèí závìreèným signálem rozhodèího píalkou k ukonèení hry
Úøední zaèátek utkání
Hodina zaèátku utkání naøízená øídícím orgánem
Vnìjí vliv
Cizí tìleso, které se v prùbìhu hry
ocitne na hrací ploe, nebo osoba na høe nezúèastnìná nebo zvíøe; za projev vnìjího vlivu se povauje i písknutí na píalku v hlediti
Vybavení høitì
Pøedmìty, které pravidla umoòují
umístit do prostoru høitì, napø.
zábradlí, lavièky pro èleny a funkcionáøe drustev, støedové praporky a jejich tyèe a pod.
Vykázání
Opatøení rozhodèího (bez udìlení osobního trestu); rozumí se jím
vykázání z hrací plochy, vykázání
z lavièky pro èleny a funkcionáøe
drustva a vykázání z prostoru
høitì
Vylouèení
Za vylouèeného se povauje èlen
drustva, kterému rozhodèí ukázal ÈK

Zkratky
ÈR
Èeská republika
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
UEFA Union des Associations Européennes de Football
IFAB
International Football Association Board
FAÈR Fotbalová asociace Èeské republiky
R
Rozhodèí
AR1
první asistent rozhodèího
AR2
druhý asistent rozhodèího
SØ
Soutìní øád
10
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Modifikace pravidel fotbalu
Národní fotbalové asociace jsou povinny respektovat ustanovení tìchto
pravidel fotbalu s tou výjimkou, e v utkáních mládee do osmnácti
rokù, enské kopané, seniorù nad 35 let a soutìí pro zdravotnì postiené lze modifikovat:
l velikost hrací plochy a rozmìry branky (pravidlo 1),
l velikost, váhu a materiál míèe (pravidlo 2),
l støídání hráèù (pravidlo 3),
l trvání doby hry (pravidlo 7).
Modifikace pravidel fotbalu v jiných pøípadech lze provádìt pouze se
souhlasem IFAB.

enský a muský rod
Ve vech pøípadech, kde se v pravidlech pouívá muský rod, a ji se jedná o hráèe, rozhodèí, asistenty rozhodèího nebo funkcionáøe, platí stejná
ustanovení i pro eny pùsobící v tìchto funkcích.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 1
HRACÍ PLOCHA

Povrch hrací plochy
Utkání mají být hrána na pøírodních nebo umìlých povrích (v souladu s ustanoveními pøísluné soutìe).
Barva umìlých povrchù musí být zelená.
Pokud je vyuit umìlý povrch v soutìních utkáních mezi reprezentaèními
drustvy èlenských asociací sdruených ve FIFA nebo v mezinárodních soutìních utkáních klubù, musí povrch odpovídat poadavkùm FIFA  buï podle
koncepce kvality pro fotbalové trávníky nebo podle mezinárodního standardu pro fotbalové trávníky, pokud není udìlena výjimka FIFA.

Vyznaèení hrací plochy (viz barevná pøíloha uprostøed)
Hrací plocha musí být obdélníková a vyznaèena èárami. Tyto èáry patøí
k tomu území, které ohranièují.
Dvì delí ohranièující èáry se nazývají pomezní èáry, dvì kratí se nazývají
brankové èáry.
Vechny èáry jsou nejvýe 12 cm (5 palcù) iroké.
Hrací plocha je rozdìlena na dvì poloviny støedovou èárou, která spojuje
støedy obou pomezních èar.
Uprostøed støedové èáry je vyznaèena støedová znaèka. Kolem støedové
znaèky je vyznaèen støedový kruh o polomìru 9,15 m (10 yardù).
Mimo hrací plochu mají být ve vzdálenosti 9,15 metrù (10 yardù) od rohového ètvrtkruhu kolmo k brankové èáøe a k pomezní èáøe vyznaèeny èáry (znaèky), které zajistí, e hráèi bránícího drustva zùstanou pøi provádìní kopu
z rohu v pøedepsané vzdálenosti.
Rozmìry
Pomezní èára musí být vdy delí ne èára branková.
Délka (pomezní èára): minimum 90 m (100 yardù)
maximum 120 m (130 yardù)
íøka (branková èára): minimum 45 m (50 yardù)
maximum 90 m (100 yardù)
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Hrací plocha pro mezinárodní utkání
Délka: minimum 100 m (110 yardù), maximum 110 m (120 yardù)
íøka: minimum 64 m (70 yardù), maximum 75 m (80 yardù)

Brankové území
Kolmo ke kadé brankové èáøe se ve vzdálenosti 5,50 m (6 yardù) od brankových tyèí vyznaèí smìrem do hrací plochy èáry 5,50 m (6 yardù) dlouhé
a jejich koncové body se spojí èárou rovnobìnou s brankovou èárou. Prostor, který ohranièují tyto èáry a branková èára, se nazývá brankovým územím.

Pokutové území
Kolmo ke kadé brankové èáøe se ve vzdálenosti 16,50 m (18 yardù) od
brankových tyèí vyznaèí smìrem do hrací plochy èáry 16,50 m (18 yardù)
dlouhé a jejich koncové body se spojí èárou rovnobìnou s brankovou èárou. Prostor ohranièený tìmito èárami a brankovou èárou se nazývá pokutové území.
V kadém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové èáøe, vedené ze støedu brankové èáry, vyznaèí ve vzdálenosti 11 m (12 yardù) od
brankové èáry vhodným zpùsobem pokutová znaèka.
Od støedu kadé pokutové znaèky se mimo pokutové území vyznaèí oblouk
o polomìru 9,15 m (10 yardù), který se nazývá pokutový oblouk.

Praporky
V kadém rohu hrací plochy se umístí nejménì 1,50 m (5 stop) vysoká
a nahoøe zaoblená tyè, na ní je pøipevnìn praporek.
Stejná tyè s praporkem se mùe umístit na kadé stranì hrací plochy proti
støedové èáøe ve vzdálenosti nejménì 1 m od pomezní èáry.

Rohové území
Kolem kadého rohového praporku se na hrací ploe vyznaèí ètvrtkruh
o polomìru 1 m (1 yard).

Branky
Branka musí být umístìna uprostøed kadé brankové èáry.
Kadou branku tvoøí dvì svislé brankové tyèe postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporkù, které jsou nahoøe spojeny vodorovným bøevnem (viz obr. 1). Brankové tyèe a bøevna musí být vyrobena ze døeva, kovu
13
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nebo jiného povoleného (schváleného) materiálu. Musí mít prùøez ètvercový, obdélníkový, kruhový nebo eliptický a nesmí být pro hráèe nebezpeèné.
Vzdálenost mezi brankovými tyèemi je 7,32 m (8 yardù), vzdálenost spodního okraje bøevna od zemì je 2,44 m (8 stop).
Obì brankové tyèe a bøevno musí mít stejnou íøku a hloubku, ne vìtí ne
12 cm (5 palcù). Branková èára musí být stejnì iroká jako brankové tyèe
a bøevno.
Sítì mají být upevnìny na brankových tyèích, na bøevnì a na zemi za brankou; pøitom musí být vhodnì vypnuty tak, aby neomezovaly pohyb brankáøe.
Brankové tyèe a bøevno musí být bílé.

Bezpeènostní opatøení
Branky musejí být pevnì ukotveny k zemi. Pøenosné branky mohou být pouity jen za pøedpokladu, e splòují toto ustanovení.

Obr. 1 Branka
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ROZHODNUTÍ IFAB

1. Tam, kde je technická zóna vyznaèena (existuje), musí tato splòovat poadavky schválené IFAB tak, jak jsou uvedeny v pøíloze B pravidel fotbalu oznaèené Technická zóna.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. V pøípadì, e hrací plocha není zpùsobilá ke høe a utkání z tohoto dùvodu nelze
sehrát, jsou drustva povinna dohodnout se na náhradním termínu utkání. Výsledek dohody zaznamená rozhodèí do zápisu o utkání a podepíí ho vedoucí
a kapitáni obou drustev.
2. íøka a tlouka brankových tyèí a bøevna nesmí být mení ne 10 cm a vìtí
ne 12 cm. Hrany brankových tyèí a bøevna musí být smìrem do hrací plochy
zaobleny.
3. Branková èára musí být stejnì iroká jako je tlouka brankových tyèí (1012 cm)
a vyznaèena tak, aby se vnitøní a vnìjí obrysy èáry kryly s pøedními a zadními
stranami brankových tyèí. íøka vech ostatních èar na hrací ploe musí být stejná
jako je íøka brankové èáry. Èáry nesmìjí být pøeruované a musí být vyznaèeny tak, aby netvoøily lábek nebo rýhu. Støedová znaèka a pokutové znaèky se
vyznaèí bodem o prùmìru 22 cm.
Na hracích plochách s umìlým povrchem mohou být vyznaèeny i jiné èáry, pokud budou jiné barvy a pokud se nebudou plést s èárami vyznaèujícími hrací
plochu pro fotbal.
4. Hrát soutìní utkání s pokozenou brankou není dovoleno. Dojde-li pøi soutìním utkání k pokození branky, musí ji poøadatel utkání nejpozdìji do 30 minut
uvést do pøedepsaného stavu. Není-li branka v této lhùtì opravena, rozhodèí
soutìní utkání ukonèí a v zápisu o utkání podá podrobnou zprávu. Kadé jiné
utkání lze zahájit nebo dohrát s pokozenou brankou za pøedpokladu, e hráèùm nehrozí nebezpeèí zranìní.
5. Sítì musí být vypnuty, aby umoòovaly volný pohyb brankáøe. Jejich vypnutí
nesmí být provedeno dalími konstrukèními prvky pevnì spojenými s ryèemi
nebo bøevnem branky. Upevnìní sítí k brankám (k zemi) nesmí ohroovat bezpeènost hráèù.
Je povoleno pouívat sítí z konopí, juty nebo z umìlých vláken. Hrát soutìní
utkání bez sítì nebo s pokozenou brankovou sítí není povoleno. Dojde-li pøi
soutìním utkání k pokození sítì, musí ji poøadatel utkání nejpozdìji do
15 minut uvést do pøedepsaného stavu. Není-li sí v této lhùtì opravena, rozhodèí soutìní utkání ukonèí. Pro opravu pokozené sítì je zakázáno pouití
drátu nebo jiného podobného materiálu.
6. Rohové a støedové praporky musí být zhotoveny z látky výrazné barvy.
7. Hrát soutìní utkání bez rohových praporkù není dovoleno. Dojde-li pøi soutìním utkání k pokození rohového praporku, musí ho poøadatel utkání nejpozdìji
do 15 minut uvést do pøedepsaného stavu. Není-li rohový praporek v této lhùtì
15
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opraven, rozhodèí soutìní utkání ukonèí a v zápisu o utkání podá podrobnou
zprávu.
8. Na pomyslném prodlouení støedové èáry se ve vzdálenosti nejménì 1 m od
pomezních èar mohou umístit støedové praporky. Støedové praporky slouí pouze
pro lepí orientaci hráèù na hrací ploe a nejsou povinnou souèástí pøísluenství
hrací plochy, proto se bez nich utkání mùe sehrát.
9. Pøísluný øídící orgán je oprávnìn povolit hrát utkání actva na hracích plochách,
jejich rozmìry jsou mení, ne je stanoveno pravidlem.
10. Brankové tyèe a bøevno musí být bílé, pøièem za bílou barvu se povauje
i barva støíbøitá.
11. Mimo hrací plochu lze kolmo na brankovou èáru vnì hrací plochy vyznaèit ve
vzdálenosti 9,15 m (10 yardù) od rohového ètvrtkruhu pomocnou znaèku, která
pøi provádìní kopu z rohu pomáhá zabezpeèit dodrení pøedepsané vzdálenosti
bránících hráèù. Stejnou pomocnou znaèku lze vyznaèit ve vzdálenosti 9,15 m
od rohového ètvrtkruhu vnì hrací plochy i kolmo na pomezní èáru.
12. Øídící orgán mùe Rozpisem soutìe definovat pohyb a situování pracovníkù
veøejných sdìlovacích prostøedkù uvnitø stadionu a v prostoru høitì.
13. Na hrací plochu nebo její pøísluenství se nesmìjí umísovat ádné reklamy nebo
emblémy, je vak povoleno pouití reklam pøenosného charakteru (napø. vlajky, umístìné pøed utkáním nebo o poloèasové pøestávce na hrací plochu); tyto
vak musí být pøed nástupem drustev na hrací plochu odstranìny.
Reklamy leící mimo hrací plochu na zemi musí být umístìny nejménì 1 m od
èar ohranièujících hrací plochu a nesmìjí být nebezpeèné pro zdraví hráèù.
Reklamy umístìné samostatnì mimo hrací plochu kolmo k zemi nesmìjí být
vyí ne 90 cm, nesmí být pevnì spojeny se zemí, nesmí být umístìny na konstrukci ohroující bezpeènost hráèù a musí být umístìny nejménì 2 m od pomezních èar. Za brankovou èárou musí být tyto reklamy umístìny minimálnì
ve vzdálenosti 4 m.

VÝKLAD K PRAVIDLU
Veobecná ustanovení
(1)
(2)

Vybavení høitì a pøísluenství hrací plochy urèují Pravidla fotbalu a upøesòuje Soutìní øád, pøípadnì i Rozpis pøísluné soutìe.
Brankové, pokutové a rohové území musí mít pøedepsané rozmìry i pøi minimálních rozmìrech hrací plochy. Vzdálenosti 5,5 m pro vyznaèení brankového a 16,5 m pro vyznaèení pokutového území se mìøí od vnitøních okrajù brankových tyèí a vnìjích okrajù brankových èar. Vzdálenost 11 m pro vyznaèení
pokutové znaèky se mìøí od vnìjího okraje brankové èáry ke støedu pokutové znaèky. Støed pokutové znaèky je zároveò støedem pro vyznaèení pokutového oblouku.
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Je zakázáno, aby na hrací ploe byly vyznaèeny jakékoli dalí èáry nebo pomocné znaèky ne ty, které jsou schváleny pravidly.
(3) Soutìní utkání nelze hrát bez sítí. Pøed utkáním se rozhodèí pøesvìdèí, zda
brankové sítì jsou øádnì upevnìny a zda nejsou pokozeny. Sítì musí být vypnuty a upevnìny tak, aby nemohly vzniknout nejasnosti pøi dosaení branky
a jejich umístìní musí brankáøùm poskytovat bezpeèný a dostateèný prostor
pro volný pohyb. Zjistí-li rozhodèí závady, postupuje stejnì, jako v pøípadì
rozhodování o zpùsobilosti hrací plochy (viz èl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
(4) Zjistí-li rozhodèí pøi pøátelském utkání, e na sítích jsou neodstranitelné závady nebo sítì nejsou k dispozici, bude utkání øídit. Upozorní vak kapitány drustev, e pøi rozhodování o dosaení branky bude spoléhat jen na svùj postøeh,
a protoe nemùe vylouèit omyl, pøedem odmítne pøípadné námitky.
(5) Èáry ohranièující pøísluná území jsou jejich souèástí. Pro hru to znamená, e:
a) pøestupek na pomezní nebo na brankové èáøe je pøestupkem na hrací ploe,
b) pøestupek na èáøe pokutového území je pøestupkem v pokutovém území,
c) je-li míè na pomezní nebo na brankové èáøe nebo ve vzduchu nad nìkterou
z tìchto èar, by i jen malou èástí, je stále na hrací ploe, a tedy i ve høe.
(6) Støedová èára je souèástí obou polovin hrací plochy. Proto hráè stojící na støedové èáøe je na vlastní polovinì hrací plochy, pokud ádnou èástí svého tìla,
hlavy nebo nohy nepøesahuje do soupeøovy poloviny hrací plochy.
(7) Kolem hrací plochy se zpravidla zøizuje pevné zábradlí nebo ohrazení, jeho
umístìní a tvar podléhá schválení øídícího orgánu. Pro zajitìní bezpeènosti
hráèù se má umístit ve vzdálenosti nejménì 4 m od brankových a 2 m od pomezních èar.
(8) Prostor, kterým rozhodèí a hráèi procházejí z kabin na hrací plochu, musí být
oddìlen od hleditì a zabezpeèen proti vniknutí divákù.
(9) K vybavení høitì patøí i kryté lavièky pro pøísluníky drustev (dále jen lavièky). Lavièky musí být oddìleny od hleditì, mají být umístìny poblí støedové èáry za pomezní èárou, musí být zabezpeèeny proti vhazování pøedmìtù
z hleditì a mají umoòovat sezení pro 13 osob (pokud není Soutìním øádem
nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak). Z hlediska bezpeènosti musí splòovat kritéria stanovená Komisí pro stadiony a hrací plochy.
(10) Zjistí-li rozhodèí na hrací ploe nebo v její bezprostøední blízkosti závady, napø.
pøedmìty, které by mohly ohrozit bezpeènost hráèù, poádá hlavního poøadatele o jejich odstranìní; pøitom postupuje stejnì, jako v pøípadì rozhodování
o zpùsobilosti hrací plochy (viz èl. 14). Nelze-li závady odstranit, utkání nezahájí.
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Zpùsobilost hrací plochy
(11) O zpùsobilosti hrací plochy rozhoduje jedinì a s koneènou platností rozhodèí.
Pøi rozhodování o zpùsobilosti hrací plochy musí rozhodèí dbát, aby sport zbyteènì nepokodil.
(12) Pøed zahájením hry se rozhodèí pøesvìdèí, zda hrací plocha je zpùsobilá pro
hru. Rozhodèí hru nezahájí, zjistí-li, e stav hrací plochy neumoòuje regulérní prùbìh utkání nebo e by mohl pøivodit zranìní hráèù.
(13) Zjistí-li rozhodèí, e hrací plocha je nezpùsobilá ke høe, ale e podle jeho názoru ji lze do zpùsobilého stavu uvést, poádá hlavního poøadatele o odstranìní zjitìných závad. V pøípadì, e se hrací plochu nepodaøí uvést do zpùsobilého stavu do úøednì stanoveného zaèátku utkání, ale je oprávnìný pøedpoklad, e poøadatel utkání je schopen závady odstranit, vyèká rozhodèí dále,
nejdéle vak pøedepsanou èekací dobu, tj. nejvýe do 20 minut po úøednì stanoveném zaèátku utkání a potom s koneènou platností rozhodne. Skuteènost,
e poøadatel ve smyslu tohoto èlánku odstraòuje zjitìné závady, nezbavuje
drustva povinnosti splnit pøedepsané formality, tj. zejména øádnì vyplnit zápis o utkání a zajistit pøevléknutí hráèù do sportovní výstroje.
(14) Je-li hrací plocha podle názoru rozhodèího nezpùsobilá ke høe a je zøejmé, e
zjitìné závady nebude mono odstranit ani v èekací dobì, oznámí rozhodèí
rozhodnutí o nezpùsobilosti hrací plochy kapitánùm a vedoucím drustev ihned
poté, jakmile to zjistí. Vedoucí drustev vyplní zápis o utkání a zabezpeèí splnìní vech pøedepsaných náleitostí vèetnì pøípadné kontroly totonosti hráèù; ti se vak nemusejí pøevlékat do sportovní výstroje.
(15) Neuzná-li rozhodèí hrací plochu za zpùsobilou k soutìnímu utkání, nesmí se
na této hrací ploe hrát ani pøátelské utkání. Na této hrací ploe nesmí ádné
utkání øídit ani jiný kvalifikovaný rozhodèí do doby, ne se hrací plocha opìt
stane zpùsobilou ke høe.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 2
MÍÈ

Rozmìry a materiál
Míè odpovídající pravidlu
l musí být kulatý,
l musí být zhotoven z kùe nebo jiného vhodného materiálu,
l nesmí mít obvod vìtí ne 70 cm (28 palcù) a mení ne 68 cm (27 palcù),
l na zaèátku hry nesmí mít hmotnost vìtí ne 450 g a mení ne 410 g,
l musí mít vnitøní tlak mezi 0,61,1 atm (6001100 g/cm2) mìøeno na úrovni moøe.

Výmìna pokozeného míèe
Jestlie bìhem hry míè praskne nebo se stane nezpùsobilým ke høe:
l hra je pøeruena
l hra je navázána míèem rozhodèího v místì, kde se pùvodní míè stal nezpùsobilým ke høe (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 8).
Jestlie míè praskne nebo se stane nezpùsobilým ke høe v dobì, kdy je hra
pøeruena k provedení výkopu, kopu od branky, kopu z rohu, volného kopu,
pokutového kopu nebo vhazování:
l je hra navázána odpovídajícím zpùsbem
Míè nesmí být v prùbìhu utkání vymìnìn bez souhlasu rozhodèího.

ROZHODNUTÍ IFAB

1. Kromì splnìní poadavkù uvedených v pravidle 2, je pro pouití míèù
v soutìních utkáních konaných pod zátitou FIFA nebo konfederaci nutné, aby míè byl oznaèen jedním z níe uvedených zpùsobù:
l
l
l

logem FIFA APPROVED (schváleno FIFA) nebo
logem FIFA INSPECTED (pøezkoumáno FIFA) nebo
logem INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS.
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Obr. 2 Loga míèù schválených pro mezinárodní utkání FIFA

Uvedené oznaèení øíká, e míè byl testován a shledán v souladu se specifikací technických poadavkù, které byly stanoveny pro kadou z výe
uvedených kategorií a kterými byly blíe upøesnìny základní parametry
míèe uvedené v pravidle 2. Dodateèné technické poadavky pro kadou
z uvedených kategorií byly pøezkoumány a schváleny FIFA a jejich kontrolu provádìjí instituce urèené FIFA. Národní asociace si mohou vyhradit
právo pouívat ve svých soutìích pouze míèe nesoucí jedno ze shora
uvedených oznaèení.
2. V soutìních utkáních FIFA a v soutìních utkáních hraných pod zátitou konfederací a národních svazù nesmìjí být na míèi jakákoli reklamní
oznaèení nebo symboly s výjimkou symbolù soutìe a s výjimkou oficiální znaèky výrobce míèe. Øídící orgán soutìe mùe omezit poèet a velikost takových symbolù a znaèek.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Utkání pøípravek a ákù se hrají míèi, jejich parametry jsou specifikovány SØ
èl. 66 odst. 2. popø. pravidly nebo rozpisem pøísluné soutìe.
2. Pouije-li se v soutìním utkání ke høe jiného míèe, ne nìkterého z míèù uvedených v rozhodnutí IFAB è. 1, nesmí na nìm být s výjimkou znaèky výrobce
umístìna ádná jiná reklamní znaèka nebo symbol.

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

Nejpozdìji 20 minut pøed úøedním zaèátkem utkání je poøadatel utkání povinen pøedat rozhodèímu míè a náhradní míèe. Poèet náhradních míèù stanoví
Soutìní øád, popøípadì Rozpis soutìe. Vechny míèe musí odpovídat ustanovení pravidla. V utkáních hraných pøi umìlém osvìtlení nebo vysílaných
televizí je dovoleno pouít míèe s tenkou vrstvou svìtlého laku.
(2) Pøed zahájením utkání se rozhodèí pøesvìdèí, zda míè a náhradní míèe mají
správný tvar, rozmìry a hmotnost, a zda jejich obal odpovídá ustanovením pravidla. Není-li po ruce pøístroj na mìøení tlaku, posoudí rozhodèí správné nahutìní míèe podle vlastního uváení.
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Pravidlo 2  Míè
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

Náhradní míèe jsou v prùbìhu utkání uloeny u toho støedového praporku,
který je blíe k lavièkám, pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe, popøípadì rozhodèím, stanoveno jinak.
O zpùsobilosti míèe rozhoduje výhradnì rozhodèí. Zjistí-li rozhodèí v prùbìhu utkání, e míè se stal nezpùsobilým ke høe, nebo e se z dùvodu znaèného
zvýení hmotnosti stal nebezpeèným pro hráèe, zajistí jeho výmìnu. Pøedepsaná hmotnost míèe platí pouze pro zaèátek utkání a za sychravého nebo detivého poèasí se jeho hmotnost mùe v prùbìhu utkání ponìkud zvýit. Tím se
vak míè jetì nestává nezpùsobilým ke høe.
Na upozornìní kapitána drustva je rozhodèí povinen provést kontrolu míèe.
Kontrolu míèe provede v pøeruené høe a zjistí-li na míèi závadu, zajistí jeho
výmìnu. Pøeruí-li rozhodèí z tohoto dùvodu hru, uèiní tak a v okamiku,
kdy tím nebude pokozeno ádné z drustev. Hru naváe míèem rozhodèího
v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na zvlátní ustanovení k pravidlu 8).
Náhradní míè musí poøadatel utkání na pokyn rozhodèího dodat ihned. Nedodá-li poøadatel náhradní míè ihned, stanoví rozhodèí k jeho dodání pøimìøenou lhùtu, nejvýe vak 5 minut. Není-li náhradní míè ani po uplynutí stanovené lhùty k dispozici, rozhodèí utkání pøedèasnì ukonèí, a v zápisu o utkání
podá podrobnou zprávu.
Jestlie míè praskne nebo se stane nezpùsobilým ke høe v dobì, kdy je hra
pøeruena, vymìní se míè a ve høe se pokraèuje zpùsobem odpovídajícím dùvodu pøeruení hry. To platí i pro pøípad, e mìla být hra navázána míèem
rozhodèího.
Stane-li se míè nezpùsobilým ke høe nebo praskne-li míè poté, co je správnì
proveden nìkterý kop, vhazování nebo míè rozhodèího, nechá rozhodèí po výmìnì míèe pøísluný kop, vhazování nebo míè rozhodèího opakovat.
Octne-li se v dobì, kdy je míè ve høe, na hrací ploe dalí míè, a je-li tím
ovlivnìna hra, rozhodèí hru pøeruí a po odstranìní druhého míèe z hrací plochy naváe hru míèem rozhodèího v místì, kde byl pùvodní míè v okamiku
pøeruení hry (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 8).
Míè schválený rozhodèím ke høe zùstává pod dohledem rozhodèího a do konce
utkání, tedy i o poloèasové pøestávce. Schválené náhradní míèe jsou pod dohledem poøadatele utkání.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 3
POÈET HRÁÈÙ

Hráèi
Utkání hrají dvì drustva. Kadé drustvo má nejvýe jedenáct hráèù, z nich
jeden musí být brankáø. Utkání nesmí být zahájeno, jestlie nìkteré z drustev má ménì ne sedm hráèù.

Soutìní utkání
V kterémkoli utkání hraném v oficiálních soutìích FIFA, Konfederací a èlenských zemí mohou být nasazeni maximálnì tøi náhradníci.
Herní øád kadé soutìe musí obsahovat jasné ustanovení, kolik náhradníkù smí drustvo k utkání nominovat. Tento poèet je nejménì tøi a nejvýe
sedm náhradníkù.

Ostatní utkání
V utkáních národních A drustev smí být do hry nasazeno a est náhradníkù. Ve vech ostatních utkáních smí být nasazen vìtí poèet náhradníkù,
jestlie:
l drustva se na maximální poètu náhradníkù dohodnou,
l rozhodèí je pøed zajájením utkání o dohodì drustev informován.
Pokud se drustva pøed utkáním na poètu náhradníkù nedohodnou, nebo
pokud není rozhodèí o dohodì drustev pøed utkáním informován, smìjí drustva do hry nasadit nejvýe est nárhadníkù.

Vechna utkání
V kadém utkání musí být jména náhradníkù, nominovaných k utkání, rozhodèímu oznámena nejpozdìji pøed zahájením hry. Náhradníci, jejich jména
nebyla pøed utkáním oznámena rozhodèímu, nesmìjí být nasazeni do hry.

22

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

22

13.7.2011, 9:46

Pravidlo 3  Poèet hráèù

Procedura støídání
Kteréhokoli hráèe mùe vystøídat náhradník pøi dodrení tìchto podmínek:
l rozhodèí musí být o zamýleném støídání napøed informován
l náhradník smí vstoupit na hrací plochu a poté, co ji opustí støídaný hráè
a on dostane od rozhodèího souhlas ke vstupu na hrací plochu
l náhradník smí vstoupit na hrací plochu od støedové èáry a jen v dobì,
kdy je hra pøeruena
l støídání hráèù je ukonèeno vstupem náhradníka na hrací plochu
l vstupem na hrací plochu se náhradník stává hráèem
l hráè, který byl vystøídán, se v tomté utkání nesmí znovu zúèastnit hry
l vichni náhradníci podléhají autoritì a pravomoci rozhodèího bez ohledu
na to, zda byli èi nebyli nasazeni do hry.

Výmìna brankáøe
Kterýkoli hráè si smí kdykoli v prùbìhu hry vymìnit místo se svým brankáøem, jestlie
l rozhodèí bude o výmìnì pøedem informován
l výmìna se provede v dobì, kdy hra bude pøeruena.

TRESTNÍ USTANOVENÍ
Jestlie bez souhlasu rozhodèího náhradník nebo vystøídaný hráè
vstoupí na hrací plochu
l rozhodèí pøeruí hru (v pøípadì, e náhradník nebo vystøídaný hráè neovlivní hru, mùe uplatnit i výhodu ve høe),
l rozhodèí ho napomene za nesportovní chování a naøídí mu opustit hrací
plochu,
l pokud rozhodèí hru pøeruil, je navázána nepøímým volným kopem ve prospìch soupeøova drustva z místa, kde byl míè v okamiku pøeruení hry
(s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie si hráè vymìní místo s brankáøem, ani si pøed tím vyádá
souhlas rozhodèího
l rozhodèí nechá pokraèovat ve høe bez pøeruení,
l rozhodèí napomene høáèe pøi nejbliím pøeruení hry.
Pøi jiném poruení tohoto pravidla
l proviniví se hráèi jsou napomenuti
l hra je navázána nepøímým volným kopem, který provede hráè soupeøe
v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení
pravidla 13).
23
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Vylouèení hráèe nebo náhradníka
Za hráèe, který byl vylouèen pøed zahajovacím výkopem, smí nastoupit pouze
nìkterý z nahláených náhradníkù.
Nahláený náhradník, který byl pøed zaèátkem utkání nebo v jeho prùbìhu
vylouèen, nesmí být nahrazen jiným náhradníkem.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Minimální poèet hráèù v drustvu je sedm.
2. Kadé drustvo je oprávnìno vystøídat kdykoli v prùbìhu utkání kteréhokoli hráèe,
ale jen v dobì, kdy je míè ze hry. Kapitán drustva je povinen informovat rozhodèího o tom, e jeho drustvo hodlá støídat hráèe.
a) V soutìních utkáních musí pøed utkáním kadé drustvo uvést do zápisu
o utkání náhradníky drustva v poètu nejvýe sedmi osob, ze kterých smí
v prùbìhu utkání vystøídat nejvýe tøi hráèe (pokud není Soutìním øádem
nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak).
b) V nesoutìních utkáních, s výjimkou utkání národních A drustev, smí být
do hry nasazen libovolný poèet náhradníkù. Na poètu náhradníkù, které nasadí do hry, se drustva musí dohodnout pøed utkáním a o dohodì jsou povinna
pøed utkáním informovat rozhodèího. V pøípadì, e se drustva na poètu náhradníkù nedohodnou, nebo v pøípadì, e výsledek vzájemné dohody nesdìlí
pøed utkáním rozhodèímu, smí kadé drustvo nasadit do hry nejvýe 6 náhradníkù.
V nesoutìních utkáních národních A drustev smí být do hry nasazeno nejvýe est náhradníkù.
c) V turnajových utkáních se poèet náhradníkù, je je drustvo oprávnìno nahlásit k utkání, a poèet støídajících hráèù øídí herním øádem (propozicemi)
turnaje.
3. Hráèùm je povoleno osvìit se v prùbìhu utkání nápojem, ale pouze na hrací ploe u pomezní èáry a v dobì, kdy je míè ze hry. Láhve s nápoji musí být z plastické
hmoty a v prùbìhu utkání musí být umístìny v technické zónì pøísluného drustva; hráèùm musí být podávány, je zakázáno je na hrací plochu vhazovat. Brankáø se smí osvìit také u své brankové èáry; láhve s nápoji mùe mít v prostoru
své branky mimo hrací plochu umístìné tak, aby nemohly ovlivnit hru.
4. Na lavièce se mohou pøi utkání zdrovat pouze pøísluníci drustva. Vylouèení
èlenové drustva a funkcionáøi, kteøí byli rozhodèím v prùbìhu utkání vykázáni,
se nesmìjí zdrovat na lavièce ani v prostoru høitì.
5. Pro soutìní utkání se okolo lavièky drustva vyznaèuje technická zóna (pokud
není Rozpisem soutìe stanoveno jinak). Pokyny pro vyznaèení a vyuívání technické zóny a pokyny pro chování osob v technické zónì jsou uvedeny v pøíloze
B Pravidel fotbalu.
6. V utkáních dorostu do osmnácti rokù, enské kopané, seniorù nad 35 rokù a sou24
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Pravidlo 3  Poèet hráèù
tìí pro zdravotnì postiené lze provádìt i opakované støídání (opìtovné nastoupení tého hráèe po pøedchozím vystøídání), pokud je to povoleno Rozpisem
pøísluné soutìe.
7. V utkáních kategorie pøípravek a kategorie ákù je opakované støídání naøízeno
a provádí se takto:
Støídat lze pouze v pøeruené høe. Hráè, který byl vystøídán, se smí v téme utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúèastnit se dalí hry. Støídání se týká vech
hráèù uvedených v zápisu o utkání.
Støídání hráèù musí být oznámeno rozhodèímu a pøi pøeruení hry se provede co
nejrychleji, aby nedocházelo k promaròování doby hry. Hráèi, kteøí jdou na hrací plochu, musí být pøipraveni u lavièky pro pøísluníky drustva v prostoru technické zóny a hráèi, kteøí z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv,
tedy i na opaèné stranì hrací plochy, za brankou apod. Není omezen celkový
poèet støídání, ani poèet støídání jednoho hráèe, vymìnìný hráè se mùe zapojit
do hry kdykoliv výe uvedeným zpùsobem. To neplatí v kategorii starích ákù
v posledních deseti minutách utkání, kdy lze støídat pouze standardním zpùsobem, maximálnì vak dva hráèe; vystøídat spoluhráèe mohou i ti, kteøí se ji pøedtím utkání zúèastnili. Za správné provádìní výmìny hráèù i jejich správný poèet
na hrací ploe zodpovídá vedoucí drustva a trenér. V pøípadì, e rozhodèí zjistí
vyí poèet hráèù z jednoho týmu na hrací ploe, hru pøeruí (pokud neuplatní
výhodu ve høe) a hráèe, který pøiel jako poslední, vykáe z hrací plochy bez
udìlení osobního trestu vyjma kategorie starích ákù, kde se osobní tresty udìlují. Hru naváe NVK v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry.

VÝKLAD K PRAVIDLU
Veobecná ustanovení
(1)

Za øádný nástup drustva k utkání se povauje, jestlie v dobì úøednì stanoveného zaèátku utkání je na hrací ploe alespoò sedm hráèù drustva ustrojených v souladu s pravidly a drustvo rozhodèímu pøedalo øádnì vyplnìný zápis o utkání podepsaný kapitánem (u mládee i vedoucím drustva).
Skuteènost, e drustvo nemá v dobì úøednì stanoveného zaèátku utkání na
hrací ploe plný poèet hráèù není dùvodem k posunutí zaèátku utkání.
Jestlie drustvo nemá v dobì úøednì stanoveného zaèátku utkání na hrací ploe
alespoò sedm hráèù a z toho dùvodu bude zaèátek utkání posunut, èerpá drustvo èekací dobu.
(2) Z hráèù nastupujících k utkání musí jeden být brankáø a jeden musí být oznaèen jako kapitán (ke jménu kapitána se pøed utkáním v zápisu o utkání pøipíe
písmeno K). Jestlie je kapitán vystøídán, vylouèen ze hry nebo z jiného dùvodu odstoupí ze hry, pøevezme jeho funkci se vemi právy i povinnostmi zástupce kapitána drustva. Pokud definitivnì neodstoupí ze hry, nesmí funkci
ani pásku kapitána pøedat ádnému jinému spoluhráèi. U jména zástupce kapitána drustva se v zápisu o utkání dodateènì pøipíí písmena ZK.
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Jen kapitán drustva (popøípadì zástupce kapitána drustva) má v prùbìhu hry
právo obracet se vhodným zpùsobem na rozhodèího, a to pouze v záleitostech týkajících se hry. Jeho jednání musí být vdy struèné, vìcné a korektní,
jinak se vystavuje nebezpeèí, e ho rozhodèí napomene za nesportovní chování, pøípadnì vylouèí za hrubé nesportovní chování.
(3) Zraní-li se jetì pøed utkáním hráè drustva, doplní drustvo poèet hráèù nìkterým z nahláených náhradníkù, a souèasnì drustvo smí doplnit poèet náhradníkù o dalího náhradníka. Zraní-li se jetì pøed utkáním nìkterý z náhradníkù, mùe drustvo doplnit poèet náhradníkù o dalího náhradníka. Provedené zmìny je nutno zaznamenat v zápisu o utkání jetì pøed zahájením hry.
O provedených zmìnách vyrozumí rozhodèí kapitána soupeøova drustva.

Doklady hráèù
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Rozhodèí lékaøskou prohlídku hráèù nekontroluje. Za platnou lékaøskou prohlídku odpovídá hráè (u hráèe mladího 18ti let jeho zákonný zástupce), oddíl
musí mít k dispozici jeho prohláení dle Soutìního øádu.
V registraèním prùkazu rozhodèí kontroluje:
a) neporuenost prùkazu,
b) shodu názvu oddílu v registraèním prùkazu a v Rozpisu soutìe, pøíp.
v delegaci k utkání,
c) u mládee nepøekroèení vìkové hranice,
d) u prùkazù s vyznaèeným hostování platnost hostování.
Zjistí-li v registraèních prùkazech závady, nebo nastoupí-li drustva k utkání
bez registraèních prùkazù, postupuje rozhodèí podle pøísluných ustanovení
Soutìního øádu.
Jestlie po podepsání zápisu o utkání kapitány obou drustev, ale jetì pøed
zahájením utkání rozhodèí zjistí, e se nìkterý z hráèù nebo náhradníkù prokázal cizím registraèním prùkazem, nepøipustí tohoto hráèe (náhradníka) ke
høe a jeho registraèní prùkaz zale spoleènì se zápisem o utkání øídícímu orgánu. Za tohoto hráèe smí nastoupit jiný hráè, ale drustvo nesmí doplnit poèet
náhradníkù.
Zjistí-li rozhodèí po zahájení utkání, e se nìkterý z hráèù (náhradníkù) prokázal cizím registraèním prùkazem, vylouèí tohoto hráèe (náhradníka) a jeho registraèní prùkaz zale spoleènì se zápisem o utkání øídícímu orgánu. Za tohoto
hráèe nesmí nastoupit jiný hráè a drustvo nesmí doplnit poèet náhradníkù.
V pøátelských utkáních se kontrola registraèního prùkazu náhradníka mùe provést pøi støídání, pokud nebyla provedena ji pøed zahájením hry.
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Doplòování drustva
(9)

Jestlie drustvo zahájí utkání s mením poètem hráèù ne 11, má právo kdykoli v prùbìhu hry doplnit poèet hráèù na 11. Hráèi, kteøí doplòují drustvo,
se povaují za osoby na høe zúèastnìné, i kdy se do hry jetì nezapojili.
(10) Kontrola registraèního prùkazu hráèe, který doplòuje drustvo, a pøípadná kontrola jeho totonosti se provedou pøed vstupem hráèe na hrací plochu, pokud
tak nebylo uèinìno ji pøed utkáním. Rozhodèí zajistí, aby v pøípadì potøeby
kapitán drustva doplnil zápis o utkání o poloèasové pøestávce nebo nejpozdìji ihned po ukonèení utkání.
(11) Hráè, který doplòuje drustvo, smí nastoupit do hry jen v dobì, kdy je míè ze
hry. V pøeruené høe se od støedové èáry ohlásí rozhodèímu a vyèká, a rozhodèí zkontroluje jeho výstroj, pøípadnì i registraèní prùkaz. Na hrací plochu
vstoupí a poté, co mu rozhodèí udìlí ke vstupu na hrací plochu souhlas.
(12) Vstoupí-li hráè, který doplòuje drustvo, na hrací plochu bez svolení rozhodèího v dobì, kdy je míè ve høe, jedná se o neoprávnìný vstup na hrací plochu;
rozhodèí hru pøeruí, hráèe napomene a naøídí ve prospìch soupeøova drustva nepøímý volný kop z místa, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13). Rozhodèí pøitom mùe uplatnit výhodu ve
høe a tohoto hráèe napomenout a pøi nejbliím pøeruení hry.
l Jestlie hráè z místa za pomezní nebo brankovou èárou vysune do hrací
plochy èást tìla nebo se dotkne míèe, který je na hrací ploe, povauje to
rozhodèí za vstup na hrací plochu.
l Dopustí-li se hráè, který doplòuje drustvo, po neoprávnìném vstupu na hrací
plochu dalího pøestupku, který zasluhuje udìlení osobního trestu, rozhodèí
hru ihned pøeruí a provinivímu se hráèi udìlí osobní trest jak za neoprávnìný vstup na hrací plochu, tak i za následný pøestupek. Hru rozhodèí naváe pøísluným kopem v místì (s ohledem na ustanovení pravidla 13), kde se
hráè dopustil pøestupku a pro který rozhodèí hru pøeruil.
l V pøípadì, e rozhodèí vylouèí hráèe, který doplòuje drustvo, pokraèuje
jeho drustvo ve høe s mením poètem hráèù.

Náhradníci a støídání hráèù
(13) Kadé drustvo smí v dobì, kdy je míè ze hry, vystøídat kteréhokoli hráèe náhradníkem, a to kdykoli bìhem utkání, tedy i o poloèasové pøestávce nebo
v nastavené èi v prodlouené dobì hry. Pøi provádìní kopù z pokutové znaèky
(viz pøíloha A Pravidel fotbalu) vak mùe být vystøídán pouze zranìný brankáø, pokud ovem jeho drustvo ji pøedtím nevyèerpalo pøedepsaný poèet støídání. Náhradníci se povaují za osoby na høe nezúèastnìné.
(14) Støídání se provádí výhradnì v dobì, kdy je míè ze hry. Vlastní procedura støídání se provádí takto:
a) kapitán drustva oznámí rozhodèímu, e jeho drustvo hodlá støídat,
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(15)

(16)

(17)

(18)

b) náhradník se pøipraví u støedové èáry v prostoru mezi lavièkami ke vstupu
na hrací plochu,
c) obsluha støídací tabule ukáe èíslo hráèe, který bude staen ze hry a èíslo
náhradníka, který do hry nastoupí,
d) støídaný hráè opustí hrací plochu,
e) rozhodèí (popøípadì asistent nebo ètvrtý rozhodèí) zkontroluje výstroj (pøípadnì i registraèní prùkaz) náhradníka,
f) náhradník na pokyn rozhodèího vstoupí na hrací plochu.
Vstupem náhradníka na hrací plochu je støídání ukonèeno, tímto okamikem
se z náhradníka stává hráè. Pokud støídání nebylo z jakéhokoli dùvodu ukonèeno, smí se odstupující hráè znovu do hry vrátit. To se vztahuje i na støídání
provedené o poloèasové pøestávce.
Neoprávnìný vstup náhradníka na hrací plochu se povauje za nesportovní
chování; stane-li se tak ve høe a náhradník ovlivní hru, rozhodèí hru pøeruí,
náhradníka napomene za nesportovní chování, vykáe ho z hrací plochy a hru
naváe nepøímým volným kopem z místa (s ohledem na ustanovení pravidla
13), kde byl míè v okamiku pøeruení hry. V pøípadì, e náhradník neovlivní
hru, hru nepøeruuje.
Dopustí-li se tento náhradník po neoprávnìném vstupu na hrací plochu dalího pøestupku a rozhodèí ihned pøeruí hru, provinivímu se hráèi udìlí osobní
trest jak za neoprávnìný vstup na hrací plochu tak i za následný pøestupek;
hru naváe nepøímým volným kopem z místa, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
V pøípadì, e rozhodèí tohoto náhradníka vylouèí, pokraèuje jeho drustvo ve
høe s mením poètem náhradníkù.
Kapitán drustva je povinen informovat rozhodèího o tom, e jeho drustvo
v prùbìhu poloèasové pøestávky vystøídalo hráèe náhradníkem, aby rozhodèí
mohl zkontrolovat jeho výstroj (pøípadnì i registraèní prùkaz) a aby kapitán soupeøova drustva mohl provést kontrolu jeho totonosti. V utkáních mládee informuje rozhodèího o provedeném støídání spoleènì s kapitánem i vedoucí drustva.
Procedura (viz 14) pro støídání uskuteènìné bìhem poloèasové pøestávky musí
být dodrena a provede se pøed zahájením druhého poloèasu s tou výjimkou,
e se jí nemusí zúèastnit hráè, který má být støídán.
Drustvo má právo kdykoli odvolat kteréhokoli svého hráèe ze hry, pokud tím
poèet hráèù drustva neklesne definitivnì pod sedm. Uèiní tak prostøednictvím
kapitána drustva, který to v dobì, kdy je hra pøeruena, oznámí rozhodèímu
utkání. Hráè, kterého kapitán drustva odvolá ze hry, se v tomto utkání ji
nesmí vrátit do hry. Smí za nìj ale nastoupit náhradník, pokud toto drustvo
ji pøedtím nevyuilo povoleného poètu støídání.
Vystøídaný hráè se povauje za osobu na høe nezúèastnìnou a a do konce
utkání smí zùstat na lavièce svého drustva; i nadále vak podléhá pravomoci
rozhodèího a musí být v souladu se zápisem o utkání oznaèen svým èíslem.
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(19) Vstoupí-li vystøídaný hráè bez svolení rozhodèího na hrací plochu v dobì, kdy
je míè ve høe, a svým vstupem ovlivní hru, rozhodèí hru pøeruí, vystøídaného
hráèe napomene a vykáe z hrací plochy, a hru naváe nepøímým volným kopem v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení
pravidla 13). V pøípadì, e vystøídaný hráè svým vstupem hru neovlivní, nemusí rozhodèí pøeruit hru ihned. Provinìní vystøídaného hráèe rozhodèí popíe v zápisu o utkání. V pøípadì, e vystøídaný hráè byl ji v prùbìhu hry
napomenut, ukáe mu rozhodèí 2. K a ÈK.
Dopustí-li se vystøídaný hráè po neoprávnìném vstupu na hrací plochu dalího pøestupku, rozhodèí hru ihned pøeruí, a podle povahy pøestupku mu udìlí
osobní trest jak za neoprávnìný vstup na hrací plochu, tak i za následný pøestupek; hru rozhodèí naváe nepøímým volným kopem v místì, kde byl míè
v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
(20) Vstoupí-li na hrací plochu vylouèený hráè, rozhodèí mu osobní trest neudìlí,
ale vykáe ho z prostoru høitì; pøeruil-li rozhodèí z tohoto dùvodu hru, naváe ji míèem rozhodèího v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry
(s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 8) a jeho provinìní popíe v zápisu
o utkání.

Výmìna hráèù
(21) Kterýkoli hráè z pole si mùe kdykoli v prùbìhu utkání, ale jen v dobì, kdy
je míè ze hry, vymìnit své místo s brankáøem; tato výmìna se nepovauje za
støídání hráèù. Kadá výmìna, a tedy i ta, která se provede v poloèasové nebo
jiné pøestávce, se vak musí vdy pøedem ohlásit rozhodèímu. Dresy obou hráèù
musejí odpovídat pøísluným ustanovením pravidla 4.
Zjistí-li dodateènì rozhodèí, e si brankáø a jeho spoluhráè z pole vymìnili
svá místa bez jeho vìdomí, nepøeruuje z toho dùvodu hru, ale brankáøe i jeho
spoluhráèe napomene pøi nejbliím pøeruení hry. Jestlie vak rozhodèí z tohoto dùvodu pøece jen hru pøeruí, naváe ji míèem rozhodèího v místì, kde
byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla
8).

Oputìní hrací plochy
(22) Hráè mùe bez pøedchozího svolení rozhodèího úmyslnì opustit hrací plochu,
jestlie:
a) je zranìn,
b) v útoèné nebo obranné akci pøekroèí pomezní nebo brankovou èáru a ihned
se na hrací plochu vrátí,
c) opustí hrací plochu, aby nebyl v ofsajdové pozici nebo v ofsajdu,
d) opustí hrací plochu, aby provedl volný kop, kop od branky, kop z rohu
nebo vhazování,
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(23)

(24)

(25)

(26)

e) opustí hrací plochu, aby pøinesl míè, který se dostal mimo hrací plochu,
f) opustí hrací plochu, aby uvedl svou výstroj do poøádku nebo aby doplnil
její chybìjící èásti.
Kromì pøípadù uvedených v èl. 22 si musí kadý hráè, který chce opustit hrací plochu, vyádat svolení rozhodèího; se svolením rozhodèího smí opustit hrací
plochu i v dobì, kdy je míè ve høe. Opustí-li hráè úmyslnì hrací plochu bez
souhlasu rozhodèího (s výjimkou situací uvedených v èl. 22), jedná se o neoprávnìné oputìní hrací plochy a rozhodèí jej pøi jeho návratu na hrací plochu
napomene.
Jestlie se hráè poté, co opustil hrací plochu bez svolení rozhodèího, dopustí
v místì mimo hrací plochu dalího pøestupku, udìlí mu rozhodèí osobní trest
jak za neoprávnìné oputìní hrací plochy, tak i za následný pøestupek. Pøeruí-li rozhodèí z uvedeného dùvodu hru, naváe ji nepøímým volným kopem,
který provede hráè soupeøova drustva v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie rozhodèí kvalifikuje odchod hráèe z hrací plochy jako projev hrubého
nesportovního chování, provinivího se hráèe vylouèí.
Dostane-li hráè od rozhodèího svolení k oputìní hrací plochy a zmocní-li se
pøi odchodu z hrací plochy míèe nebo ovlivní-li jiným zpùsobem hru, chová
se nesportovnì. Rozhodèí pøeruí hru, napomene provinivího se hráèe a naøídí ve prospìch soupeøova drustva nepøímý volný kop z místa, kde se pøestupek stal (s ohledem na ustanovení pravidla 13). Rozhodèí mùe uplatnit výhodu ve høe; jestlie ji uplatní, napomene provinivího se hráèe a pøi nejbliím
pøeruení hry.
Chce-li se hráè, který se svolením rozhodèího opustil hrací plochu, vrátit zpìt
do hry, ohlásí se vhodným zpùsobem rozhodèímu. Se svolením rozhodèího
smí vstoupit na hrací plochu kdykoli; v dobì, kdy je míè ve høe, se vak smí
vrátit pouze z místa za pomezní èárou. Hráè, který uvádìl do poøádku svoji
výstroj, musí s návratem vyèkat, a bude míè ze hry (viz èl. 14 pravidla 4).
Vrátí-li se hráè na hrací plochu bez svolení rozhodèího v dobì, kdy je míè ve
høe, rozhodèí postupuje stejnì jako ve èl. 12.
Jestlie hráè opustí neoprávnìnì hrací plochu a znovu se na hrací plochu bez
souhlasu rozhodèího vrátí, a nedopustí se pøitom jiného pøestupku, za který
musí být udìlen osobní trest, povauje to rozhodèí pouze za jeden pøestupek
a potrestá hráèe jedním napomenutím. Ve vech ostatních pøípadech ale rozhodèí udìlí osobní tresty za vechna provinìní, která toho vyadují.
Opustí-li hráè hrací plochu, aby oslavil dosaení branky (viz èl. 15 a 16 pravidla 10), vyzve ho rozhodèí, aby se neprodlenì vrátil zpìt. Neuposlechne-li hráè
pokynu rozhodèího, napomene ho rozhodèí za nesportovní chování.
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Mení poèet hráèù
(27) Klesne-li v prùbìhu utkání poèet hráèù jednoho drustva definitivnì pod sedm,
rozhodèí utkání ukonèí a podá o tom zprávu v zápisu o utkání. Stejnì rozhodèí
ukonèí utkání v pøípadì, jestlie poèet hráèù klesne definitivnì pod sedm tìsnì pøedtím, ne mohl být proveden naøízený pokutový kop.
(28) Má-li nìkteré drustvo na hrací ploe sedm hráèù a jeden z nich v dobì, kdy je
míè ve høe, opustí hrací plochu, nepøeruuje rozhodèí ihned hru, ale pøi nejbliím pøeruení hry dotazem u kapitána drustva zjistí, zda drustvo v souladu s pravidly mùe poèet hráèù doplnit; hru naváe a po doplnìní na minimální poèet hráèù (sedm).
Obdobnì jako v pøedelých odstavcích postupuje rozhodèí také v pøípadì, jestlie poèet hráèù v drustvu klesne definitivnì pod sedm v dùsledku vylouèení
hráèe.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 4
VÝSTROJ HRÁÈÙ

Bezpeènost
Hráè nesmí pouívat výstroj nebo nosit cokoli, co je nebezpeèné pro nìj
samotného nebo pro ostatní hráèe (vèetnì vech druhù perkù).

Základní výstroj
Povinnou základní výstroj hráèe tvoøí níe uvedené samostatné souèásti:
l dres s rukávy (pokud má pod ním spodní trièko, musí být rukávy tohoto
trièka stejné barvy jako rukávy dresu),
l trenýrky (pokud má pod nimi spodní kalhoty nebo punèochy, musí být jejich nohavice stejné barvy jako barva, která na trenýrkách pøevládá),
l stulpny,
l chránièe holení,
l kopaèky popøípadì jiný sportovní obuv.
Chránièe holení
musí být zcela zakryty stulpnami,
l musí být vyrobeny (zhotoveny) z gumy, plastu nebo podobného vhodného materiálu,
l musí poskytovat pøimìøený stupeò ochrany.
l

Barvy
obì drustva musí pouít takové barvy obleèení, které se lií vzájemnì
i od obleèení rozhodèího a jeho asistentù,
l obleèení brankáøù se musí liit barvou od obleèení ostatních hráèù, rozhodèího a jeho asistentù.
l

TRESTNÍ USTANOVENÍ

V pøípadì jakéhokoli poruení tohoto pravidla
l nemusí být hra pøeruena,
l rozhodèí vyzve hráèe, který má závadu na výstroji, aby opustil hrací plochu a uvedl svoji výstroj do poøádku,
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hráè, který neuvede svoji výstroj do poøádku do nejbliího pøeruení hry,
musí opustit hrací plochu,
l hráè, kterého rozhodèí vykázal z hrací plochy za úèelem úpravy výstroje,
se nesmí vrátit zpìt na hrací plochu bez souhlasu rozhodèího,
l rozhodèí døíve, ne udìlí hráèi souhlas k návratu na hrací plochu, musí
zkontrolovat, zda hráè uvedl svoji výstroj do poøádku,
l hráèi je dovoleno, aby se na hrací plochu vrátil pouze v pøeruené høe.
Hráè, který byl vykázán z hrací plochy pro poruení tohoto pravidla a který
se na hrací plochu vrátil bez souhlsu rozhodèího, musí být napomenut.
l

Navázání hry
Jestlie rozhodèí pøeruí hru, aby hráèe napomenul
l naváe hru nepøímým volným kopem, který provede hráè soupeøe z místa, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).

ROZHODNUTÍ IFAB

1. Hráèi nesmí odhalit nátìlník (spodní prádlo) s jakýmikoli hesly nebo reklamními nápisy. Základní povinná výstroj hráèù nesmí obsahovat ádná
politická, náboenská nebo osobní sdìlení.
Hráè, který si svlékne dres a tím odkryje takové nápisy na svém spodním
prádle, bude potrestán øídícím orgánem soutìe. Drustvo hráèe, jeho
základní povinná výstroj obsahuje politická, náboenská nebo osobní sdìlení, bude potrestáno øídícím orgánem soutìe nebo FIFA.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Hrát bez obuvi je zakázáno. Hráèi mohou mít jakoukoli rovnocennou sportovní
obuv odpovídající ustanovení pravidla; gumotextilové kopaèky se povaují za
sportovní obuv rovnocennou kopaèkám koeným.
2. Pouívání kopaèek s vymìnitelnými kolíky není omezeno, pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak.
3. Rozhodèí nedovolí nastoupit hráèi v takových kopaèkách, jejich kolíky mají
ostré hrany, z jejich kolíkù vystupují kovové upevòovací èásti nebo jejich kolíky jsou zlomené, dále pak v kopaèkách s kolíky, jejich délka a prùmìr by podle
názoru rozhodèího mohly být nebezpeèné pro ostatní hráèe.
4. Pouívání chránièù holení je povinné pro vechny kategorie.
5. Dresy hráèù musí být opatøeny rukávy.
6. Kadý hráè odpovídá za svoji výstroj. V utkáních mládee odpovídá za správnou výstroj hráèù i vedoucí drustva.
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VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Pøed zahájením utkání je rozhodèí povinen zkontrolovat výstroj hráèù, pøedevím kolíky na kopaèkách a chránièe holení. Pravidlo nestanovuje, jak mají
vypadat a jaké rozmìry mají mít kolíky na kopaèkách hráèù. Rozhodèí vak
odpovídá za to, e nepøipustí ke høe hráèe, jejich obuv by pro zdraví hráèù
mohla být nebezpeèná.
Nelií-li se podle názoru rozhodèího dostateènì barva obleèení hráèù a brankáøù obou drustev, je na pokyn rozhodèího povinen obleèení zmìnit poøádající oddíl (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak). Ke zmìnì obleèení mùe se souhlasem rozhodèího nebo na jeho pokyn
dojít i o poloèasové pøestávce.
Rozhodèí musí dbát, aby se barva obleèení jeho i jeho asistentù zøetelnì liila
od barev obleèení hráèù obou drustev. V pøípadì potøeby je proto poøádající
oddíl povinen zapùjèit rozhodèímu (asistentùm rozhodèího) vhodný sportovní
úbor odliné barvy.
Výstroj hráèù musí být pøinejmením na zadní stranì dresù opatøena zøetelnými, nejménì 25 cm vysokými èíslicemi. Èísla na výstroji hráèù musí souhlasit
s èísly uvedenými u jejich jmen v zápisu o utkání. Správnost oèíslování hráèù
potvrzuje kapitán drustva pøed utkáním svým podpisem na zápisu o utkání.
Pokud Soutìní øád nebo Rozpis soutìe nestanoví jinak, pouije brankáø èíslo 1, ostatní hráèi èísla 2 a 11, náhradníci èíslo 12 a vyí.
Kapitán drustva musí být na levém rukávu oznaèen zøetelnou, nejménì 5 cm
irokou páskou z látky barvy výraznì odliné od barvy jeho dresu. To platí
i pro hráèe (brankáøe), který v prùbìhu hry pøevezme funkci kapitána drustva.
Za nepøíznivého nebo chladného poèasí si mùe hráè (hráèi) obléci punèochové
nebo teplákové kalhoty, které u hráèù tého drustva musí být stejné barvy. Obleèení punèochových nebo teplákových kalhot nezbavuje hráèe povinnosti pouít trenýrky, stulpny a chránièe holení. Brankáø si punèochové nebo teplákové
kalhoty mùe obléci kdykoli.
Spodní kalhoty mohou kdykoli pouít hráèi i jednotlivì za pøedpokladu, e
tyto kalhoty mají stejnou barvu jako trenýrky a sahají nad koleno. Jsou-li trenýrky vícebarevné, musí mít kalhoty tu barvu, která na trenýrkách pøevládá.
Brankáø mùe jako ochranu proti oslnìní pouít èepici, ale jen s mìkkým látkovým títkem.
Hráè starí 18ti let, který nosí brýle, mùe v utkání hrát, avak pøed zahájením
hry podpisem v zápisu o utkání potvrdí prohláení Hraji v brýlích na vlastní
nebezpeèí a odpovídám i za moná zranìní jiných hráèù. Stejnì mùe rozhodèí postupovat i v pøípadì pouití jiných ochranných pomùcek, jako jsou
napø. masky na oblièej, pøilby, ortézy, atd., pokud jejich pouití odsouhlasil.
Za hráèe mladí 18ti let, kteøí nosí brýle, nesou odpovìdnost rodièe hráèe (zákonní zástupci). Ti proto pøed soutìí (nebo pøípadnì i pøed utkáním) pøedají
vedoucímu drustva písemné prohláení, ve kterém svoji odpovìdnost dle znìní
prohláení v èl. 8 stvrzují vlastnoruèními podpisy. Pøed utkáním potom hráè

34

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

34

13.7.2011, 9:46

Pravidlo 4  Výstroj hráèù
a vedoucí drustva pouze svými podpisy v zápisu o utkání podepíí prohláení Oddíl má k dispozici prohláení rodièù (zákonných zástupcù) hráèe
o odpovìdnosti za moná zranìní jiných hráèù. Stejnì rozhodèí mùe postupovat i v pøípadì pouití jiných ochranných pomùcek, jako jsou napø. masky
na oblièej, pøilby, ortézy apod., pokud jejich pouití odsouhlasil.
(9) Rozhodèí nedovolí nastoupit hráèi s pøedmìty, které podle názoru rozhodèího
mohou být nebezpeèné pro ostatní hráèe nebo i pro hráèe samotného. Takovým pøedmìtem mùe být napø. prsten, èelenka s tvrdými souèástmi, vlasová
síka, protéza, sádrový obvaz, kovová pøezka, jakýkoli náramek (tøeba i pryový nebo koený), náramkové hodinky, øetízek, náunice nebo jiný perk.
Rovnì je zakázáno pouití jakýchkoli nákrèníkù.
Rozhodèí a asistenti pøed utkáním provedou kontrolu výstroje s cílem vèas
podchytit a zjednat nápravu v pøípadì výstroje nepovolené. Pokud hráè nìjakou nepovolenou výstroj pøi kontrole zatají, nebo nebude mít kompletní povinnou základní výstroj a rozhodèí to zjistí a v prùbìhu hry, jedná se o zøejmé neuposlechnutí pokynù rozhodèího, pøípadnì o pokus o oklamání rozhodèího a proto rozhodèí hráèe napomene za nesportovní chování.
(10) Procedura pøi výmìnì hráèù
a) hráè nastupující trvale z pole do branky se musí pøevléknout do dresu, jeho barva je odliná od barev dresù hráèù obou drustev, od barvy dresu
brankáøe soupeøe a od barvy úboru rozhodèího i jeho asistentù s tím, e
èíslo na jeho brankáøském dresu musí být shodné s èíslem, pod kterým byl
v zápisu o utkání uveden jako hráè z pole. V tomto pøípadì mùe být èíslo
na jeho novém dresu vytvoøeno i náhradním zpùsobem.
b) brankáø pøecházející trvale z branky do pole se musí pøevléknout do stejného dresu, ve kterém nastoupili jeho spoluhráèi v poli s tím, e èíslo na jeho
dresu musí být shodné s èíslem, pod kterým byl v zápisu o utkání uveden
jako brankáø. V tomto pøípadì mùe být èíslo na jeho novém dresu vytvoøeno i náhradním zpùsobem.
c) hráè z pole, který zaujme místo brankáøe pouze pro urèitou herní situaci
(napø. pokutový kop) se nemusí pøevléknout do jiného dresu, ale na svùj
vlastní dres z pole (pod kterým je uveden v ZU) si navlékne rozliovací
dres, který umoòuje identifikaci hráèe podle èísla na dresu. Po skonèení
akce, pro kterou se stal brankáøem, uvede svoji výstroj do pùvodního stavu
a zaujme opìt místo hráèe z pole.
d) brankáø, který zaujme místo hráèe z pole pouze pro urèitou herní situaci
(napø. pokutový kop) se nemusí pøevléknout do jiného dresu, ale na svùj
vlastní brankáøský dres (pod kterým je uveden v ZU) si navlékne rozliovací dres, který umoòuje identifikaci brankáøe podle èísla na dresu. Po skonèení akce, pro kterou se stal hráèem, uvede svoji výstroj do pùvodního stavu a zaujme opìt místo brankáøe.
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Závada na výstroji
(11) Zjistí-li rozhodèí pøed zahájením hry na výstroji hráèe závadu, kterou lze odstranit, vyzve hráèe, aby svoji výstroj uvedl do poøádku. Po odstranìní závady
na výstroji se mùe tento hráè zúèastnit hry. Zahájení hry se vak z tohoto
dùvodu nesmí zdret.
Zjistí-li rozhodèí pøed zahájením hry na výstroji hráèe závadu, kterou nelze
odstranit, napø. tvrdý sádrový obvaz, nepøipustí tohoto hráèe ke høe. Za tohoto
hráèe vak smí nastoupit jiný hráè a drustvo smí doplnit poèet náhradníkù.
(12) Zjistí-li rozhodèí po zahájení hry na výstroji hráèe závadu, kterou nelze odstranit, vykáe tohoto hráèe z hrací plochy. Tento hráè se nesmí zúèastnit dalí
hry, smí jej vak vystøídat náhradník, pokud ji drustvo nevyèerpalo povolený poèet støídání.
(13) Zjistí-li rozhodèí po zahájení hry na výstroji hráèe závadu, kterou lze odstranit, nemusí ihned pøeruit hru, ani kdy se hráè se závadou na výstroji zapojí
do hry; vhodným zpùsobem ihned vyzve hráèe, aby svoji výstroj uvedl do poøádku s tím, e pokud tak neuèiní, vykáe ho pøi nejbliím pøeruení hry
z hrací plochy. Hráèe, který neuposlechne výzvy rozhodèího k oputìní hrací
plochy, napomene rozhodèí za nesportovní chování.
(14) Chce-li se hráè, kterého rozhodèí pro závadu na výstroji vykázal z hrací plochy, na hrací plochu vrátit zpìt, musí vyèkat, a bude míè ze hry; poté se ohlásí kdekoli od pomezní èáry rozhodèímu, který se pøesvìdèí, zda jeho výstroj
odpovídá ustanovením pravidla. Na hrací plochu smí vstoupit, a kdy mu
rozhodèí ke vstupu udìlí souhlas. Hráèe, který vstoupí na hrací plochu bez
souhlasu rozhodèího, napomene rozhodèí za neoprávnìný vstup na hrací plochu (viz èl. 12 pravidla 3).
(15) Pøeruil-li rozhodèí hru, aby zkontroloval výstroj hráèe, nebo aby vykázal hráèe
z hrací plochy pro uvedení výstroje do poøádku, a pøedtím nebylo porueno
jiné pravidlo, naváe rozhodèí hru míèem rozhodèího v místì, kde byl míè
v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 8).
(16) Na upozornìní kapitána, e výstroj nìkterého hráèe soupeøova drustva neodpovídá ustanovením tohoto pravidla, je rozhodèí povinen zkontrolovat výstroj
hráèe, uèiní tak vak a pøi nejbliím pøeruení hry.
(17) Pokud bìhem utkání dojde k neopravitelnému pokození výstroje hráèe, je
v kompetenci rozhodèího povolit její výmìnu. Jedná-li se o dres, smí hráè pouít pouze dresu s takovým èíslem, které jetì nebylo uvedeno u jeho drustva
v zápisu o utkání. Hráè vak nesmí ve høe pokraèovat s dresem bez èísla, pøípadnì s výstrojí jiné barvy, ne je barva výstroje jeho drustva.
(18) Rozhodèí musí dbát, aby výstroj hráèù byla bez závad nejen z hlediska bezpeènosti hráèù, ale i z hlediska sportovního a estetického. Proto se za závadu
na výstroji povauje roztrené trièko nebo trenýrky, shrnuté stulpny, ale i vyhrnutí trièka nad pás apod.
(19) Jestlie hráè má na výstroji nebo na spodním prádle emblém, reklamu èi jiný
nápis, který je v rozporu s ustanovením pravidla, a v prùbìhu utkání bude viditelný (napø. pøi oslavách branky), rozhodèí nezasahuje, ale poruení pravidla popíe v zápisu o utkání.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 5
ROZHODÈÍ

Pravomoc rozhodèího
Pro øízení kadého utkání je stanoven rozhodèí, který je v utkání, které øídí,
vybaven neomezenou pravomocí k uplatòování pravidel.

Práva a povinnosti
Rozhodèí
a) dbá, aby byla dodrována pravidla fotbalu,
b) øídí utkání ve spolupráci s asistenty rozhodèího a ètvrtým rozhodèím, pokud je delegován,
c) zabezpeèí, aby míèe urèené ke høe, odpovídaly poadavkùm pravidla 2,
d) zabezpeèí, aby výstroj hráèù odpovídala poadavkùm pravidla 4,
e) mìøí dobu hry a dìlá si poznámky o prùbìhu utkání,
f) pøeruí hru, pøípadnì pøeruí nebo ukonèí utkání pro nìjaké poruení pravidel, povauje-li takové opatøení za nutné,
g) pøeruí hru, pøípadnì utkání ukonèí z dùvodu zásahu vnìjího vlivu,
h) pøeruí hru, je-li podle jeho názoru hráè vánì zranìn, a zajistí co nejrychlejí odnesení tohoto hráèe z hrací plochy; zranìný hráè se na hrací
plochu smí vrátit a po navázání hry,
i) nechá pokraèovat ve høe, dokud míè není ze hry, jestlie je podle jeho
názoru hráè pouze lehce zranìn,
j) zajistí, aby hráè s krvácejícím zranìním opustil hrací plochu; hráè se mùe
na hrací plochu vrátit, jestlie mu rozhodèí návrat povolí potom, co se
pøesvìdèí, e krvácení bylo zastaveno,
k) nechá pokraèovat ve høe v pøípadech, kdy je pøesvìdèen, e by pøeruením hry poskytl výhodu drustvu, je se provinilo; nemá-li výhoda pøedpokládaný úèinek, potrestá rozhodèí pùvodní pøestupek,
l) potrestá závanìjí pøestupek, jestlie se hráè dopustí souèasnì nìkolika rùzných pøestupkù,
m)udìluje osobní tresty hráèùm za pøestupky, za které mají být hráèi napomenuti nebo vylouèeni; nemusí tak uèinit okamitì, ale mùe tak uèinit
a pøi nejbliím pøeruení hry,
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Pravidlo 5  Rozhodèí
n) vyvozuje dùsledky z pøestupkù funkcionáøù drustev; je pøitom oprávnìn
vykázat je z hrací plochy i z ohranièeného prostoru høitì,
o) rozhodne na základì sdìlení asistenta rozhodèího, jestlie situaci sám
nevidìl,
p) zajistí, aby na hrací plochu nevstupovaly neoprávnìné osoby,
q) rozhodne o pokraèování ve høe po kadém pøeruení hry,
r) podá pøíslunému øídícímu orgánu zprávu, která bude obsahovat informace o disciplinárních provinìních hráèù a dále o incidentech, které se
odehrály jak pøed utkáním, tak v jeho prùbìhu nebo po utkání.

Rozhodnutí rozhodèího
Rozhodnutí rozhodèího, týkající se skuteèností souvisejících s hrou, vè. toho,
zda bylo èi nebylo dosaeno branky a výsledku utkání, jsou koneèná.
Rozhodèí smí zmìnit své rozhodnutí, uvìdomí-li si, e je nesprávné, a to
buï na základì vlastního uváení nebo na základì sdìlení asistenta rozhodèího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena nebo jestlie utkání ji
mezitím nebylo ukonèeno.

ROZHODNUTÍ IFAB

1. Rozhodèí, asistent rozhodèího nebo ètvrtý rozhodèí nesmí být èinìn odpovìdným za:
a) ádná zranìní hráèù, funkcionáøù, divákù, èi jiných osob,
b) za ádné kody na majetku jakéhokoli druhu,
c) za jiné újmy jakýchkoli jednotlivcù, klubù, spoleèností, asociací èi jiných orgánù, které vznikly nebo mohly vzniknout v souvislosti s jeho
rozhodnutími pøi øízení utkání a která rozhodèí uèinil podle pravidel fotbalu nebo jiných platných herních øádù.
Mùe se jednat o rozhodnutí:
a) o tom, zda stav hrací plochy, jejího pøísluenství, nebo povìtrnostní
podmínky jsou takové, e utkání umoòují nebo neumoòují sehrát,
b) o tom, zda utkání pro povìtrnostní podmínky ukonèí nebo neukonèí,
c) o tom, zda míè, nebo pøísluenství hrací plochy, napø. brankové tyèe,
bøevno, rohové praporky apod., odpovídají pøísluným ustanovením pravidel,
d) o tom, zda pøeruí nebo nepøeruí hru pro incidenty v hlediti nebo pro
problémy s diváky,
e) o tom, zda pøeruí nebo nepøeruí hru k oetøení zranìného hráèe,
f) o tom, zda dá nebo nedá pokyn k odnesení zranìného hráèe mimo
hrací plochu,
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g) o tom, zda a v jaké míøe povolí èi nepovolí hráèi hru s urèitou èástí
výstroje,
h) o tom, zda a v jaké míøe povolí èí nepovolí v prùbìhu utkání jakýmkoli
osobám (funkcionáøùm drustev, poøadatelùm, fotografùm a zástupcùm tisku) pøítomnost v blízkosti hrací plochy,
i) jakékoliv jiné, které rozhodèí uèiní v souladu s pravidly fotbalu nebo
podle platných herních øádù FIFA, konfederací, federací, asociací a lig,
podle nich se utkání hraje.
2. V utkáních nebo soutìích, v nich je delegován ètvrtý rozhodèí, musí
být jeho povinnosti a práva stanoveny v souladu s pokyny IFAB, uvedenými v Pøíloze C Úloha ètvrtého rozhodèího.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Kvalifikovaní rozhodèí a asistenti se prokazují platným Prùkazem rozhodèího
FAÈR.
2. Funkci oddílového rozhodèího nebo oddílového pomezního rozhodèího nesmí
zastávat osoba, která má zastavenu závodní èinnost nebo má zákaz výkonu jakékoliv funkce nebo je v disciplinárním øízení.
3. Jestlie se osoby nezúèastnìné na høe, které se v prùbìhu utkání zdrují v prostoru høitì, dopustí jakéhokoliv závaného provinìní, a to jak pøed utkáním, tak
i v jeho prùbìhu, je rozhodèí oprávnìn vykázat je z prostoru høitì. V pøípadì
provinìní pøísluníkù drustva postupuje rozhodèí v souladu s rozhodnutími
FAÈR è. 2 a 3 k pravidlu 12. O vech provinìních a pøijatých opatøeních podá
rozhodèí zprávu v zápisu o utkání.
4. V soutìních utkáních musí rozhodèí pouívat formuláø Zápis o utkání schválený FAÈR. Zpùsob vyplòování jednotlivých rubrik mùe upravit øídící orgán soutìe.
5. Vechny údaje, které v zápisu o utkání potvrzuje svým podpisem kapitán drustva, podepisuje v utkáních mládee spoleènì s kapitánem i vedoucí pøísluného
drustva nebo trenér. Toto ustanovení platí i pro utkání dospìlých pro pøípad, e
kapitánem drustva je hráè mladí 18ti let.
6. Rozhodèí je oprávnìn poskytovat informace nebo podat vysvìtlení ke vem pøípadùm, které se staly pøed utkáním, v prùbìhu utkání nebo po utkání pouze ostatním delegovaným rozhodèím, delegátovi utkání a na vyzvání i pøíslunému øídícímu orgánu. Nikomu jinému nesmí rozhodèí do vyøeení pøíslunou odbornou
komisí informace nebo vysvìtlení poskytovat (pokud Rozpisem soutìe není stanoveno jinak).
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VÝKLAD K PRAVIDLU
Pravomoci rozhodèího
(1)Pravomoc rozhodèího uplatòovat pravidla spoèívá zejména v jeho oprávnìní kdykoli pøeruit hru pro pøestupky hráèù, naøizovat herní a udìlovat osobní tresty,
a odpovídajícím zpùsobem hru znovu navazovat. Pravomoc rozhodèího uplatòovat pravidla zaèíná vstupem rozhodèího na hrací plochu k zahájení hry a trvá a
do okamiku, kdy hrací plochu po závìreèném signálu píalkou k ukonèení utkání
opustí.
Pravomoc rozhodèího uplatòovat pravidla trvá i po dobu poloèasové pøestávky,
proto má rozhodèí právo hráèùm, náhradníkùm a vystøídaným (odvolaným) hráèùm, provinivím se o poloèasové pøestávce, udìlovat osobní tresty. Pravomoc
rozhodèího uplatòovat pravidla rovnì trvá i po dobu, o kterou bylo utkání prodloueno, a v dobì, kdy se provádìjí kopy na branku z pokutové znaèky, vèetnì
vech pøísluných pøestávek.
(2)Veobecná pravomoc rozhodèího pøijímat opatøení k provinìním pøísluníkù drustev (autorita rozhodèího) zaèíná podpisem zápisu o utkání kapitánem drustva
pøed utkáním a konèí opìt podpisem kapitána drustva na zápisu o utkání po
ukonèení utkání (viz rozhodnutí FAÈR è. 2 a 3 k pravidlu 12).
Ostatní provinìní, ke kterým dojde mimo tuto dobu, popíe rozhodèí v zápisu
o utkání (viz rozhodnutí FAÈR è. 4 k pravidlu 12).
(3)Za bezpeènost rozhodèích odpovídají kromì poøadatele utkání i pøísluníci obou
drustev. V pøípadì potøeby jsou proto povinni jim poskytnout ochranu.
Je-li na rozhodèím, asistentovi rozhodèího nebo na ètvrtém rozhodèím spáchána
inzultace (viz výklad 20 k pravidlu 5), je rozhodèí povinen utkání ukonèit, prùbìh události v zápisu o utkání podrobnì popsat a zápis o utkání v dobì co nejkratí odeslat øídícímu orgánu. Stejnou povinnost, tzn. prùbìh události v zápisu
o utkání podrobnì popsat má i v pøípadì, jestlie v prùbìhu utkání nebo po jeho
skonèení dojde k nepøístojnostem.

Veobecná ustanovení
(4)Jestlie rozhodèí pøi utkání náhle onemocní nebo se zraní a nemùe utkání dále
øídit, utkání pøeruí, oznámí to obìma kapitánùm a øízení utkání pøevezme po
zjitìní vech skuteèností AR1 (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem
soutìe stanoveno jinak).
Zemøe-li v prùbìhu utkání pøísluník drustva, nìkdo z rozhodèích nebo delegát, utkání pøedèasnì konèí. Utkání pøedèasnì konèí i v pøípadì, e pøísluník
drustva nebo rozhodèí byl pøi høe vánì zranìn a rozhodèí se od odpovìdných
funkcionáøù dozví, e na následky zranìní zemøel.
Zemøe-li rozhodèí, utkání ukonèí a splnìní vech formalit zajistí AR1 (pokud
není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak).
(5)Naøídí-li pøísluník Policie ÈR ve veøejném zájmu utkání ukonèit, oznámí to rozhodèí za úèasti asistentù obìma kapitánùm a naøízení Policie ÈR si nechá pode40
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psat v zápisu o utkání s tím, e do zápisu zaznamená i sluební èíslo pøísluníka
Policie ÈR).
(6)Bez souhlasu rozhodèího nemá do jeho kabiny pøístup ádná osoba kromì jeho
asistentù, ètvrtého rozhodèího, delegáta, kapitánù, vedoucích drustev a dopingového komisaøe, který se prokáe povìøením k provedení dopingové kontroly.
Za dodrení tohoto ustanovení odpovídá hlavní poøadatel utkání.
(7)Rozhodèí, který má pøíslunou disciplinární komisí zastavenou èinnost, nesmí
vykonávat funkci rozhodèího ani funkci asistenta rozhodèího nebo ètvrtého rozhodèího v ádném utkání.

Po pøíchodu k utkání
(8)Rozhodèí je povinen dostavit se k utkání 60 minut pøed jeho úøednì stanoveným
zaèátkem (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak).
Pøed odchodem k øízení utkání se rozhodèí pøesvìdèí, e má:
a) pøedepsanou výstroj, a to v èistém stavu,
b) odznak rozhodèího fotbalu,
c) dobøe slyitelnou píalku,
d) pøesnì jdoucí hodinky,
e) minci na losování,
f) lutou a èervenou kartu,
g) tuku a papír na poznámky,
h) zápis o utkání,
i) platný prùkaz rozhodèího.
Pøedepsaná výstroj rozhodèího se skládá z dresu, kalhot, stulpen a kopaèek.
Rozhodèím je stejnì jako hráèùm zakázáno mít na sobì vyjma hodinek jakoukoli nepovolenou výstroj (napø. perky, prsteny).
(9) Po pøíchodu na høitì se rozhodèí pøedstaví funkcionáøùm obou oddílù, zjistí,
kde má kabinu na pøevléknutí a zkontroluje její vybavení; na závady ve vybavení kabiny upozorní hlavního poøadatele. Dále rozhodèí zkontroluje stav
a vyznaèení hrací plochy a jejího pøísluenství, a hlavního poøadatele poádá
o odstranìní zjitìných závad. Vechny zjitìné závady uvede rozhodèí v zápisu o utkání.
(10) O kadém utkání, jeho konání schválil øídící orgán, musí být poøízen zápis
o utkání (pokud není Soutìním øádem, Rozpisem soutìe popøípadì propozicemi turnaje stanoveno jinak). Proto rozhodèí ihned po pøíchodu k utkání pøedá vedoucímu drustva, uvedenému v delegaci k utkání na prvním místì, formuláø zápisu o utkání; ten jej vyplní a po vyplnìní pøedá vedoucímu drustva
soupeøe.
Správnì vyplnìný platný formuláø zápisu o utkání musí rozhodèí dostat zpìt
spoleènì s registraèními prùkazy hráèù a náhradníkù (startujících v utkání) nej41
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ménì 30 minut pøed zaèátkem utkání (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak). Rozhodèí zkontroluje vyplnìný zápis o utkání
a zejména se pøesvìdèí, zda údaje v nìm uvedené odpovídají údajùm na pøedloených registraèních prùkazech.
(11) Kapitáni drustev jsou povinni pøed utkáním potvrdit svými podpisy v zápisu
o utkání správnost údajù o pøíslunících drustva a oprávnìnost startu èlenù
svého drustva.
(12) Rozhodèí je povinen vyhovìt kapitánovi drustva, pøeje-li si kapitán provést
kontrolu totonosti hráèù soupeøe. Pøitom zajistí, aby kontrola totonosti probìhla podle pøísluných ustanovení Soutìního øádu.
(13) V pøípadì opodìného pøíjezdu nìkterého z drustev nebo v pøípadì nedostavení se nìkterého z drustev postupuje rozhodèí podle pøísluných ustanovení
Soutìního øádu.

Pøed zahájením utkání
(14) Pøed odchodem na hrací plochu se rozhodèí dohodne s asistenty a se ètvrtým
rozhodèím o spolupráci (viz pøílohy C a D Pravidel fotbalu) a urèí prostor pro
rozcvièování náhradníkù.
(15) Pøed zahájením utkání rozhodèí zkontroluje výstroj hráèù. Pokud to podmínky na stadiónu umoòují, provede kontrolu výstroje jetì pøed nástupem hráèù
na hrací plochu. V rámci kontrole výstroje rozhodèí rovnì zkontroluje, zda
èísla na dresech vech hráèù a náhradníkù obou drustev odpovídají údajùm
uvedeným v zápisu o utkání.
Kontrolou výstroje hráèù mùe rozhodèí povìøit asistenty rozhodèího. Za øádné provedení kontroly výstroje a pøijetí pøípadných opatøení odpovídá rozhodèí.
(16) K zahájení utkání pøivede rozhodèí obì drustva na hrací plochu, kde spoleènì pozdraví diváky. Pozdrav se provede tímto zpùsobem:
a) Rozhodèí se spoleènì s asistenty postaví v cca 1/3 hloubi hrací plochy èelem ke hlavní tribunì. Hráèi obou drustev zaujmou postavení po jejich
boku rovnobìnì s pomezní èárou tak, e kapitáni drustev stojí vedle
rozhodèích.
b) Na znamení rozhodèího pozdraví hráèi obou drustev diváky.
c) Kapitán domácího drustva, a po nìm postupnì vichni jeho spoluhráèi,
pozdraví podáním ruky rozhodèího, jeho asistenty a hráèe soupeøe.
d) Kapitán hostujícího drustva a po nìm vichni jeho spoluhráèi pozdraví podáním ruky rozhodèího a jeho asistenty.
Není poruením pravidla, jestlie ceremoniál zahájí jako první hráèi hostujícího drustva.
Po pozdravu rozhodèí provede losování. Po losování zaujmou rozhodèí, asistenti rozhodèího a hráèi obou drustev pøedepsané postavení k zahájení hry.
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Poznámka: ètvrtý rozhodèí, pokud byl k utkání delegován, na hrací plochu
spoleènì s hráèi a rozhodèími nenastupuje.

V prùbìhu utkání
(17) Rozhodèí má utkání øídit v souladu se znìním a výkladem pravidel a v duchu
hry. Pravidla se musí snait uplatòovat tak, aby hra byla co nejménì pøeruována.
Proto rozhodèí musí:
a) Pískat jasnì a zøetelnì; rozhodèí vak nemusí pøeruit hru písknutím (vyjma sporných situací) v tìchto pøípadech:
l kop od branky, kop z rohu a vhazování,
l dosaení branky.
Ve vech ostatních pøípadech musí rozhodèí pøeruit hru písknutím.
b) Dát po kadém pøeruení hry znamení k pokraèování ve høe píalkou, pokynem ruky nebo slovnì.
Dát znamení k navázání hry píalkou není nutné pøi volných kopech, kopech od branky, kopech z rohu a pøi vhazování.
Pøi volných kopech provádìných v blízkosti pokutového území se doporuèuje dát znamení píalkou vdy, v kadém pøípadì vak rozhodèí musí mít
provedení volného kopu pod kontrolou.
Pøi míèi rozhodèího se znamení píalkou zásadnì nedává.
K provedení zahajovacího výkopu, výkopu po dosaení branky, pokutového kopu a k ukonèení utkání se znamení píalkou musí dát vdy.
c) Pouívat pøedepsaných signálù (viz pøíloha D Pravidel fotbalu).
d) Pohybovat se na hrací ploe tak, aby hráèùm nepøekáel ve høe, ale aby
mìl neustále pøehled o herních situacích a o pøestupcích hráèù (viz pøíloha
D Pravidel fotbalu).
e) Sledovat nejen, co se dìje v blízkosti míèe, ale obèas pøehlédnout i situaci
po celé hrací ploe.
f) Pohybovat se tak, aby mìl v zorném poli jednoho ze svých asistentù.
g) Uplatòovat pravidla stejným zpùsobem bez ohledu na to, zda je poruil hráè
domácího nebo hostujícího drustva, nebo zda se pøestupek stal v pokutovém území nebo na jiném místì hrací plochy.
h) Snait se, aby se nedopoutìl chyb; v pøípadì, e si uvìdomí chybu, smí
své rozhodnutí zmìnit, ale ne poté, co hru ji znovu zahájil nebo jestlie
utkání ji mezitím ukonèil.
i) Vyvarovat se kompenzace svých chyb rozhodováním ve prospìch pokozeného drustva.
j) Vyvarovat se rozhodnutí ve prospìch drustva, je se provinilo.
k) V zárodku potlaèovat surovou hru a energicky postupovat proti nesportovnímu chování hráèù.
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l) Pøi napomínání nebo vyluèování hráèe zachovat klid; provinivímu se hráèi mùe sdìlit dùvod napomenutí nebo vylouèení. Doporuèuje se vak, aby
napomínaný nebo vyluèovaný hráè byl od rozhodèího vzdálen 2 a 3 m.
m) Nebavit se zbyteènì s hráèi a ani se jich nedotýkat.
n) Vyhýbat se pøehnané gestikulaci.
o) Pøeruit hru jen v pøípadì, e je pøesvìdèen o váném zranìní hráèe; v pøípadì lehèího zranìní poèkat na nejblií pøeruení hry nebo hru pøeruit
teprve po ukonèení akce.
p) Pøi pøeruení hry pro zranìní hráèe postupovat podle èl. (23).
q) Nedovolit, aby se v bezprostøední blízkosti hrací plochy, tj. nejménì 2 m
od pomezních a 4 m od brankových èar, zdrovaly osoby nezúèastnìné na
høe, s výjimkou pøísluníkù drustev (viz rozhodnutí FAÈR è. 3 a 4 pøílohy
B Pravidel fotbalu) a pøísluných èlenù poøadatelské sluby.
r) Dbát, aby náhradníci pøi rozcvièování neruili asistenty rozhodèího ve výkonu jejich funkce.
(18) Rozhodèí nemusí ihned pøeruit hru, jestlie dojde k pøestupku hráèe, za který
by mìl naøídit volný nebo pokutový kop. Je-li názoru, e by pøeruením hry
zvýhodnil drustvo, jeho hráè se provinil, hru nepøeruuje a poskytne výhodu; pøípadné osobní tresty udìlí a pøi nejbliím pøeruení hry. Pøi zvaování
o poskytnutí výhody musí rozhodèí postupovat s citem pro herní situaci.
Zásady pro poskytování výhody v høe:
a) Výhoda ve høe je zcela vìdomé nepøeruení hry pro potrestání jinak zcela
evidentního pøestupku v situaci, kdy pøeruením hry by bylo pokozeno
drustvo, které se neprovinilo.
b) Uplatnìní výhody ve høe je rozhodèí povinen naznaèit pøedepsaným signálem.
c) V pøípadì, e výhoda nemìla pøedpokládaný úèinek, má rozhodèí právo se
do nìkolika vteøin (obvykle do tøí) vrátit k pùvodnímu pøestupku a naøídit
odpovídající volný kop; to vak neplatí pro pøípad, e zvýhodnìné drustvo pøijde o míè vlastní vinou.
d) Uplatnìní výhody ve høe nezbavuje rozhodèího povinnosti udìlit pøípadné
osobní tresty.

Nezahájení nebo pøedèasné ukonèení utkání
(19) Utkání nebude zahájeno nebo bude pøedèasnì ukonèeno:
a) jestlie poèet hráèù jednoho z drustev klesne definitivnì pod sedm,
b) pøi inzultaci nìkterého z rozhodèích,
c) pøi úmrtí pøísluníka drustva, rozhodèího nebo delegáta,
d) jestlie drustvo opustí hrací plochu jako projev nesouhlasu s rozhodováním rozhodèího,
e) na úøední zákrok orgánu Policie ÈR,
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f) v dalí pøípadech uvedených v pravidle 1 a v Soutìním øádu.
Pøedèasné ukonèení utkání provede rozhodèí písknutím. Poté sdìlí obìma kapitánùm v pøítomnosti svých asistentù dùvody svého rozhodnutí a spoleènì
s asistenty a ètvrtým rozhodèím opustí co nejrychleji hrací plochu. Nemùe-li
napø. v dùsledku pøedchozí inzultace rozhodèí sám utkání ukonèit, ukonèí ho
nìkterý z ostatních delegovaných rozhodèích. V pøípadì pøedèasného ukonèení utkání se závìreèný pozdrav neprovádí.
(20) Jestlie je na kterémkoli rozhodèím spáchán nìkterý z níe uvedených násilných èinù a on z toho dùvodu není schopen  a ji pro fyzickou nebo psychickou indispozici  pokraèovat ve výkonu své funkce, tak rozhodèí, který
utkání øídí, ho z dùvodu inzultace rozhodèího ukonèí. Jedná se o tyto násilné
èiny:
a) udeøení,
b) kopnutí,
c) úmyslné podraení,
d) násilné vráení,
e) násilné cloumání,
f) úmyslné vyraení píalky z úst,
g) úmyslné prudké udeøení míèem nebo jiným pøedmìtem.
Je-li rozhodèí, který utkání øídí, tak postien, e sám není schopen utkání ukonèit, je oprávnìn ukonèit utkání nìkterý z ostatních delegovaných rozhodèích.
Jestlie ale v takovém pøípadì není ádný delegovaný rozhodèí, který by utkání mohl ukonèit, skonèilo utkání okamikem, kdy bylo z tohoto dùvodu pøerueno.
Pouhý pokus o udeøení míèem nebo jiným pøedmìtem nebo plivnutí na rozhodèího se za inzultaci rozhodèího nepovauje; pokud se ho vak dopustí èlen
drustva, povauje se za projev hrubého nesportovního chování.
(21) Rozhodèí má právo utkání nezahájit nebo ho pøedèasnì ukonèit:
a) Pro tmu
V pøípadì, e pro patnou viditelnost není zaruèena regulérnost utkání, ukonèí rozhodèí utkání. Pøitom vak dbá, aby zbyteènì nepokodil sport tím, e
by utkání zkrátil pouze o nìkolik málo minut.
b) Pro patné povìtrnostní podmínky
Zhorí-li se bìhem utkání povìtrnostní podmínky, napø. pøijde prudký dé,
snìhová vánice, mlha, prudký vítr nebo bouøka s nebezpeèím zásahu bleskem, rozhodèí hru pøeruí. V pøípadì, e se zhorené podmínky nezlepí
nebo trvají ji tak dlouho, e by utkání nemohlo být za dobré viditelnosti
dohráno, rozhodèí utkání ukonèí.
c) Pro nezpùsobilý stav hrací plochy
Jestlie v prùbìhu utkání se hrací plocha stala nezpùsobilou ke høe, napø.
vlivem prudkého detì, náhlého tání apod. a je zøejmé, e ji ji nebude mono
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uvést do zpùsobilého stavu, rozhodèí utkání ukonèí. Pøitom vak dbá, aby
zbyteènì nepokodil sport tím, e by utkání zkrátil pouze o nìkolik málo
minut.
d) Pro neuposlechnutí rozhodèího hráèem
Zdráhá-li se vylouèený hráè opustit hrací plochu a prostor høitì, stanoví
rozhodèí kapitánovi jeho drustva krátkou lhùtu, nejvýe vak 2 minuty,
bìhem ní je vylouèený hráè povinen odebrat se do kabiny svého drustva.
Jestlie po uplynutí této lhùty vylouèený hráè neodejde, rozhodèí utkání
ukonèí stejným zpùsobem jako v pøípadì inzultace.
e) Pro vniknutí obecenstva do prostoru høitì
Vnikne-li v prùbìhu utkání obecenstvo do prostoru høitì nebo na hrací plochu, poádá rozhodèí prostøednictvím kapitánù drustev hlavního poøadatele, aby se postaral o její vyklizení, a stanoví k tomu pøimìøenou lhùtu.
Nepodaøí-li se hrací plochu a prostor høitì v urèené lhùtì vyklidit, rozhodèí utkání ukonèí stejným zpùsobem jako v pøípadì inzultace. Rozhodèím
se zakazuje, aby se sami na vyklízení hrací plochy podíleli.
f) Pro hrubì nesportovní projevy obecenstva
Dojde-li v prùbìhu utkání k hrubým urákám nebo vyhroování ze strany
obecenstva, vhazování pøedmìtù do høitì, násilnostem mezi diváky nebo
k ohroení bezpeènosti pøísluníkù drustev, vyzve rozhodèí ve spolupráci
s kapitány drustev prostøednictvím hlavního poøadatele (obvykle výzvou
hlasatele) diváky ke klidu, a poádá hlavního poøadatele o zjitìní pøípadných viníkù. Dojde-li k obdobným projevùm i po opakované výzvì, nebo
je-li diváky vánì ohroeno zdraví úèastníkù utkání, rozhodèí utkání ukonèí (stejným zpùsobem jako v pøípadì inzultace).
g) Pøi porue na osvìtlovacím zaøízení nebo v dodávce elektrické energie
v utkáních hraných pøi umìlém osvìtlení
Pøeruení hry z dùvodu poruchy na osvìtlovacím zaøízení nebo z dùvodu
výpadku dodávky elektrické energie se povauje za zdrení, které je rozhodèí povinen nahradit nastavením doby hry.
Je-li z uvedených dùvodù hra v jednom utkání takto pøeruena vícekrát,
nemìlo by celkové zdrení hry pøekroèit 60 minut. Jestlie vak souèet pøeruení hry ji èiní 60 minut, ale je nadìje, e v dohledné dobì bude hra
moci pokraèovat, rozhodèí jetì pøimìøenì vyèká.
(22) V pøípadech uvedených v èl. 21 v bodech e) a f) musí rozhodèí døíve, ne
utkání pøedèasnì ukonèí, prostøednictvím kapitánù vyèerpat vechny monosti, aby se utkání mohlo dohrát. Kdykoli rozhodèí pøedèasnì ukonèí utkání, uèiní
o tom pøesný a vyèerpávající záznam v zápisu o utkání.
Je zakázáno, aby øízení utkání pøevzal jiný kvalifikovaný nebo oddílový rozhodèí, jestlie rozhodèí, který utkání øídil, ho pøedèasnì ukonèil.
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Postup rozhodèího pøi zranìní hráèe
(23) Rozhodèí musí pøi oetøování hráèe dodrovat následující instrukce (pokyny):
l hra pokraèuje, dokud není míè ze hry, pokud dle názoru rozhodèího byl
hráè zranìn pouze lehce
l hra musí být pøeruena, jestlie pokud podle názoru rozhodèího je zranìní
hráèe váné
l není povoleno oetøovat hráèe na hrací ploe. Poté, co dotazem u hráèe zjistí
rozhodèí jeho stav, umoní aby na hrací plochu vstoupila jedna nebo nejvýe dvì osoby, které posoudí rozsah zranìní hráèe. Následnì rozhodèí zajistí odchod nebo pøepravu hráèe z hrací plochy. Poøadatelé s nosítky smìjí
vstoupit na hrací plochu a na pokyn rozhodèího
l rozhodèí se pøesvìdèí, e hráè opustil hrací plochu; pokud hráè úmyslnì
neopustí na pokyn rozhodèího hrací plochu, napomene ho rozhodèí za nesportovní chování.
l hráè s krvácejícím zranìním musí vdy opustit hrací plochu; na hrací plochu se smí vrátit, a kdy se rozhodèí pøesvìdèí, e krvácení bylo zastaveno.
l zranìný hráè se smí na hrací plochu vrátit a poté, co byla hra ji znovu
navázána
l pouze rozhodèí je oprávnìn udìlit zranìnému hráèi souhlas k návratu na
hrací plochu; rozhodèí nedovolí návrat hráèi, jeho výstroj byla zneèitìna
krví.
l pokud je míè ve høe, smí se zranìný hráè vrátit na hrací plochu pouze pøes
pomezní èáru; pokud je míè ze hry, smí se zranìný hráè vrátit na hrací plochu pøes kteroukoliv èáru ohranièující hrací plochu
l pokud nebyla hra pøeruena z jiného dùvodu, nebo pokud zranìní hráèe
nebylo zpùsobeno poruením pravidel fotbalu, naváe rozhodèí hru míèem
rozhodèího
l doba hry promekaná pøi oetøování zranìného hráèe musí být nastavena
vdy na konci pøísluného poloèasu
l pokud se rozhodèí rozhodne udìlit zranìnému hráèi osobní trest, musí tak
uèinit døíve, ne hráè opustí hrací plochu
Dodrováním tohoto postupu mùe rozhodèí povìøit asistenty nebo ètvrtého
rozhodèího.
Výjimky z uvedeného postupu (oetøení hráèù na HP, neoputìní HP po oetøení) jsou dovoleny pouze v tìchto pøípadech:
l je-li zranìn brankáø,
l pokud se srazil brankáø a hráè soupeøe a oba potøebují okamité oetøení
l kdy se srazili dva hráèi tého drustva a oba potøebují okamité oetøení
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l
l

kdy se srazili dva hráèi tého drustva a hráè soupeøe a vichni potøebují
okamité oetøení
pokud dolo k tìkému zranìní hráèe, napø. zapadlý jazyk, otøes mozku,
zlomenina nohy apod.

Po ukonèení utkání
(24) Po ukonèení utkání drustva podìkují rozhodèím za øízení utkání a pozdraví
diváky. Ceremoniál se provede tímto zpùsobem:
a) Po závìreèném signálu rozhodèího píalkou k ukonèení utkání se rozhodèí odebere do støedového kruhu, kde se setká se svými asistenty.
b) Setkání rozhodèích ve støedovém kruhu je signálem pro hráèe obou drustev, aby se shromádili ve støedu hrací plochy.
c) Kapitán drustva odpovídá za to, e pøijdou vichni hráèi a postaví se za
ním.
d) Pozdrav zahájí kapitán domácího drustva tak, e postupnì podá ruku rozhodèímu a jeho asistentùm a následnì i vem hráèùm drustva soupeøe; podobnì uèiní i vichni jeho spoluhráèi. Následnì stejným zpùsobem pozdraví vechny rozhodèí i vichni hráèi hostujícího drustva. Není poruením
pravidla, jestlie ceremoniál zahájí jako první hráèi hostujícího drustva.
Na zpùsobu provedení pozdravu musí být rozhodèí a obì drustva domluveni pøed vstupem na hrací plochu k zahájení utkání.
e) Po dokonèení vzájemného podání rukou mohou hráèi pokynout nebo zamávat svým pøíznivcùm a potom spoleènì, tzn. vichni hráèi i rozhodèí,
opustí hrací plochu.
Celá procedura pozdravu po utkání má v prùmìru trvat cca 2 minuty.
(25) Vdy, kdy drustva opoutìjí hrací plochu, odcházejí z hrací plochy nejdøíve
hosté, jejich kapitán jde jako poslední, pak následuje rozhodèí se svými asistenty a ètvrtým rozhodèím a nakonec odcházejí domácí v èele s kapitánem
(není-li øídícím orgánem nebo pokynem komise rozhodèích stanoveno jinak).
(26) Rozhodèí ihned po ukonèení utkání uvede do zápisu o utkání zejména poloèasový a koneèný výsledek utkání, hrací dobu vèetnì nastavení doby hry, udìlení osobních trestù, opatøení pøijatá vùèi funkcionáøùm drustva a námitky vznesené kapitány drustev. Pøitom platí zásada, e ve, k èemu je kapitán drustva oprávnìn vznáet námitky, se uvádí na pøední stranu zápisu o utkání. Dále
rozhodèí doplní zápis o utkání o vechna provedená støídání hráèù.
Na zadní stranu zápisu o utkání rozhodèí uvede vechny závané události související s utkáním.
(27) Dopustí-li se èlen drustva za zády rozhodèího závaného pøestupku, který
nepostøehl ádný z asistentù rozhodèího, ale pouze delegát utkání, oznámí delegát po ukonèení utkání v kabinì rozhodèích pøestupek èlena drustva kapitánovi drustva; rozhodèí pøestupek èlena drustva uvede na pøední stranu zápisu o utkání a kapitán drustva svým podpisem potvrdí jeho totonost. Dopustil-li se pøestupku kapitán drustva, oznámí mu delegát jeho provinìní
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a rozhodèí kapitána poádá, aby k potvrzení totonosti poslal do kabiny rozhodèích svého zástupce.
Poznámka: dopustí-li se pøestupku hráè v prvním poloèase nebo o poloèasové
pøestávce, informuje delegát rozhodèího, ale proviniví se hráè smí do druhého poloèasu nastoupit.
(28) Kapitáni jsou povinni se ihned po skonèení utkání dostavit do kabiny rozhodèího. Tam ovìøí zapsání provedených støídání a svými podpisy v zápisu o utkání
potvrdí totonost napomenutých a vylouèených èlenù drustev (popøípadì totonost provinivích se funkcionáøù drustev) a pøevzetí registraèních prùkazù.
V pøípadì, e rozhodèí uvede do zápisu o utkání události, které by mohly být
pøedmìtem dalího etøení (napø. disciplinárního øízení), potvrdí oba kapitáni
svými podpisy, e byli o obsahu zprávy rozhodèího informováni.
(29) Kapitán má právo vznést námitky proti skuteènostem známým v prùbìhu utkání,
ale musí je uplatnit nejpozdìji pøed podepsáním zápisu o utkání po ukonèení
utkání. Námitky rozhodèí zapíe do zápisu o utkání a kapitán je povinen je
podepsat.
Námitky lze vznést (pokud Rozpis pøísluné soutìe nestanoví jinak) proti:
a) pøísluenství hrací plochy a vybavení høitì,
b) nastoupení nebo startu èlena soupeøova drustva,
c) výstroji hráèe soupeøova drustva,
d) výsledku utkání,
e) neregulérnímu prùbìhu utkání (nikoli vak proti výkonu rozhodèího),
f) popisu pøestupkù nebo popisu provinìní pøísluníka drustva,
Za neregulérní prùbìh utkání se povauje, jestlie napø.
l èást utkání se hrála pøi velmi patné viditelnosti, nebo
l èást utkání se hrála za velice patných povìtrnostních podmínek, nebo
l èást utkání se hrála na hrací ploe, která nebyla pro hru zpùsobilá apod.
Kapitán nemùe vznáet námitky k výkonu rozhodèího. Pøipomínky k výkonu
rozhodèího lze uplatnit pouze formou, kterou stanovuje Soutìní øád nebo
Rozpis pøísluné soutìe.
(30) Rozhodèí je povinen na zadní stranì zápisu o utkání podrobnì uvést vechny
podstatné okolnosti. Vyjádøí se zejména:
a) k námitkám kapitánù,
b) k pøestupkùm vylouèených èlenù drustev (není-li øídícím orgánem stanoveno jinak),
c) k pøestupkùm napomenutých èlenù drustev, vyaduje-li to øídící orgán pøísluné soutìe
d) k pøestupkùm èlenù drustev, o kterých ho informoval delegát utkání,
e) k opatøením pøijatým v prùbìhu utkání vùèi pøísluníkùm drustev,
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f) ke svým závaným rozhodnutím a ke sporným herním situacím,
g) k dùvodùm a délce nastavení nebo prodlouení doby hry, popøípadì k dùvodùm zkrácení doby hry v pøátelském utkání,
h) k dalím událostem, ke kterým dolo pøed utkáním, v jeho prùbìhu nebo
po jeho ukonèení.
(31) Úplnì a pøesnì vyplnìný zápis o utkání rozhodèí podepíe a do 48 hodin po
ukonèení utkání odele doporuèenì tomu øídícímu orgánu, který ho k utkání
delegoval (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno
jinak).
(32) Dojde-li v utkání k vylouèení hráèe nebo k jiným událostem, které mohou být
pøedmìtem disciplinárního øízení, je rozhodèí povinen vyplnìný zápis o utkání zaslat doporuèenì pøíslunému øídícímu orgánu do 24 hodin po ukonèení
utkání (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak).
(33) Není-li po utkání rozhodèí ze závaných dùvodù (napø. pro zranìní nebo pro
inzultaci) zápis o utkání schopen vyplnit a odeslat, uèiní tak AR1 (pokud není
Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak), popøípadì poøadatel utkání.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 6
ASISTENT ROZHODÈÍHO

Povinnosti
V kadém utkání jsou stanoveni dva asistenti rozhodèího, jejich úkolem je
signalizovat
l kdy míè celým objemem opustí hrací plochu,
l které drustvo má provést kop z rohu, kop od branky nebo vhazování,
l kdy má být hráè potrestán za ofsajd,
l pøipravené støídání,
l nesportovní chování nebo jiné události, ke kterým dojde mimo zorné pole
rozhodèího,
l pøestupky v situacích, o kterých má asistent lepí pøehled ne rozhodèí
(vèetnì pøestupkù, k nim za tìchto okolností dojde v pokutovém území),
l kdy brankáø pøi provádìní pokutového kopu opustí pøedèasnì brankovou èáru smìrem k míèi a branky nebylo dosaeno a pøípadnì také, zda
míè po provedení pokutového kopu pøeel brankovou èáru celým objemem.

Spolupráce
Asistenti rozhodèího mají pomáhat rozhodèímu vést utkání v souladu s pravidly. Na hrací plochu smìjí vstoupit, aby dohlédli na dodrení vzdálenosti
9,15 m bránícími hráèi.
V pøípadì nevhodného vmìování nebo nevhodného chování asistenta rozhodèího má rozhodèí právo asistenta zprostit funkce, urèit za nìj jinou osobu a podat o tom zprávu pøíslunému øídícímu orgánu.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. ádné utkání se nesmí hrát bez asistentù rozhodèího, resp. oddílových pomezních rozhodèích.
2. Pro utkání, na které jsou delegováni asistenti rozhodèího, platí, e AR1
a) vykonává funkci asistenta na té stranì hrací plochy, kde jsou umístìny lavièky drustev,
b) v pøípadì, e rozhodèí pro zranìní nebo pro zdravotní indispozici nemùe utkání dále øídit, pøevezme jeho funkci, pokud øídící orgán nerozhodne jinak.
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3. Praporky asistentù rozhodèího mají mít rozmìry 30 x 50 cm a výraznou barvu,
nejlépe èervenou nebo lutou. Je povinností poøadatele utkání vybavit asistenty
odpovídajícími praporky.
4. Asistent rozhodèího je oprávnìn poskytovat informace nebo podat vysvìtlení ke
vem pøípadùm, které se staly pøed utkáním, v prùbìhu utkání nebo po utkání
pouze ostatním delegovaným rozhodèím, delegátovi utkání a na vyzvání i pøíslunému øídícímu orgánu. Nikomu jinému nesmí asistent rozhodèího do vyøeení pøíslunou odbornou komisí informace nebo vysvìtlení poskytovat (pokud
Rozpisem soutìe není stanoveno jinak).

VÝKLAD K PRAVIDLU
Veobecná ustanovení
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Pøed kadým utkáním se rozhodèí dohodne s asistenty o podrobnostech spolupráce (viz pøíloha D Pravidel fotbalu). Zásady spolupráce, které rozhodèí pro
øízení utkání urèí, jsou asistenti povinni plnì respektovat.
Rozhodèí dbá, aby asistenti rozhodèího byli zcela nestranní. Zjistí-li rozhodèí,
e asistent rozhodèího nebo oddílový pomezní rozhodèí neplní øádnì své povinnosti, vìdomì nesprávnì signalizuje nebo jinak poruuje zásady nestrannosti, upozorní ho, e v pøípadì opakování ho zprostí funkce a nahradí jiným
asistentem.
Uráky, zneuctìní èi napadení asistenta rozhodèího nebo oddílového pomezního rozhodèího se posuzují stejnì jako tá provinìní vùèi rozhodèímu.
Jestlie asistent rozhodèího pøi utkání náhle onemocní nebo se zraní a nemùe
dále vykonávat svoji funkci, zajistí rozhodèí utkání jiného asistenta rozhodèího, je-li na stadionu pøítomen jiný kvalifikovaný rozhodèí, popøípadì oddílového pomezního rozhodèího.
Bez asistenta rozhodèího nebo oddílového pomezního rozhodèího se v utkání
nemùe pokraèovat.
Delegovaný asistent rozhodèího je povinen mít pøedepsanou výstroj a dalí
vybavení jako rozhodèí (viz èlánek 8 k pravidlu 5).

V prùbìhu utkání
(7)
(8)

Asistent rozhodèího pùsobí po celé utkání na té stranì hrací plochy, která byla
urèena delegací k utkání. AR1 pùsobí na té stranì, kde jsou lavièky drustev,
AR2 na stranì opaèné.
Asistent rozhodèího se v prùbìhu utkání pohybuje podél pomezní èáry mimo
hrací plochu tak, aby nepøekáel ve høe a aby se ho míè mohl dotknout, jen
kdy je ze hry. Kdyby se vak pøesto míè odrazil od asistenta zpìt do hrací
plochy, ani pøedtím úplnì pøeel za pomezní nebo za brankovou èáru, je stále
ve høe, a rozhodèí tedy hru nepøeruuje.
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(9)

Asistent rozhodèího se pohybuje na úrovni pøedposledního hráèe bránícího
drustva, protoe z této pozice mùe nejlépe posoudit, zda hráèi útoèícího drustva nejsou v ofsajdové pozici. Je-li pøedposlední hráè bránícího drustva obehrán, musí se asistent rozhodèího pohybovat na tée úrovni jako míè, aby mìl
stále pøehled o tom, zda hráèi útoèícího drustva nejsou v ofsajdové pozici.
(10) AR1 je povinen si v prùbìhu utkání vímat i chování osob na lavièkách drustva a upozornit rozhodèího, kdykoli nìkterá z tìchto osob neoprávnìnì opustí technickou zónu.
AR1 v prùbìhu utkání sleduje i rozcvièování náhradníkù a upozorní rozhodèího, pokud by ruivì zasahovali do prùbìhu utkání.
AR1 rovnì dbá, aby pøi zranìní hráèe nevstoupili na hrací plochu více ne
dva funkcionáøi drustva (obvykle lékaø a masér), popøípadì poøadatelé s nosítky, ale a poté, co od rozhodèího obdreli ke vstupu na hrací plochu souhlas.
(11) Povauje-li asistent rozhodèího za nutné ohlásit rozhodèímu nìco, co s hrou
pøímo nesouvisí, sdìlí mu to, a kdy je míè ze hry. Jen v pøípadech vyadujících okamitý zákrok upozorní rozhodèího zdvihnutím praporku a pokynem
ruky ho zavolá k sobì.

Zásady spolupráce
(12) Asistent rozhodèího pomáhá rozhodèímu v øízení utkání v souladu s pravidly.
Kromì situací uvedených pøímo v pravidle 6 jetì signalizuje zejména poruení pravidla 12 a dosaení branky. Poruení pravidla 12 signalizuje asistent rozhodèího pouze v situacích, o kterých se domnívá, e je rozhodèí nemohl vidìt,
nebo v situacích, kdy rozhodèí evidentnì rozhodl nesprávnì; koneèné rozhodnutí o pøestupku vak pøísluí výhradnì rozhodèímu.
Zásady signalizace asistentù rozhodèího jsou podrobnì uvedeny v pøíloze D
Pravidel fotbalu.
(13) Signalizuje-li asistent rozhodèího poruení pravidel, musí ihned pøestat signalizovat, jestlie mu rozhodèí dá na vìdomí, e ho vidí, ale e na jeho signalizaci nehodlá brát zøetel. Asistent rozhodèího rovnì pøestane signalizovat, jestlie rozhodèí jeho signalizaci nepostøehl a mezitím se herní situace zmìnila
tak, e je zøejmé, e signalizace asistenta rozhodèího ztratila význam, s výjimkou situací uvedených v èl. 14 a 16.
(14) Závané okolnosti, které mohou podstatným zpùsobem ovlivnit hru, napø. dosaení branky, kterou rozhodèí nevidìl, nebo poruení pravidel, k nim dolo
tìsnì pøed dosaením branky (ofsajd, ruka útoèícího hráèe, míè ze hry), signalizuje asistent rozhodèího a do doby, dokud ho rozhodèí nepostøehne; jeho
signalizaci je povinen pøevzít i druhý asistent rozhodèího. Toté platí i pro
pøipravené støídání hráèù.
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(15) Spolupráce asistenta rozhodèího a rozhodèího pøi posuzování pøestupkù hráèù:
l v pøípadì, e rozhodèí má pøestupek ve svém zorném poli a asistent rozhodèího je pøesvìdèen, e pøestupek rozhodèí vidìl lépe, pøestupek nesignalizuje,
l v pøípadì, e rozhodèí sice pøestupek vidìl, ale od asistenta si vyádá pomoc (napø. zrakovým kontaktem), sdìlí asistent rozhodèího dohodnutým
zpùsobem rozhodèímu svùj názor,
l v pøípadì, e k pøestupku dolo mimo zorné pole rozhodèího nebo v pøípadì, kdy je asistent pøesvìdèen, e rozhodèí pøestupek nemohl vidìt, signalizuje asistent rozhodèího pøestupek pøedepsanou signalizací.
(16) Pøestupky, které se staly za zády rozhodèího a vyadují podle názoru asistenta
udìlení osobního trestu, musí asistent signalizovat vdy. Podle závanosti pøestupku a s pøihlédnutím k moné výhodì ve høe tak uèiní buï ihned, nebo a
pøi nejbliím pøeruení hry. V mimoøádnì závaných pøípadech, kdy hrozí
nebezpeèí z prodlení, pouije asistent rozhodèího tzv. zvýraznìné signalizace
(viz pøíloha D Signály asistentù rozhodèího).
(17) Asistent rozhodèího nemá sám uplatòovat svùj názor, pokud rozhodèí ji rozhodl a asistenta se na jeho stanovisko nedotáe. Asistent rozhodèího nesmí
projevovat nesouhlas nebo nespokojenost s rozhodnutími rozhodèího. Na hrací plochu smí vstoupit pouze v pøípadech, kdy to urychlí navázání hry, zejména pøi nedodrení pøedepsané vzdálenosti bránícími hráèi pøi provádìní volných kopù v blízkosti pomezní èáry, nebo v situacích, které vyadují okamitý zásah rozhodèího, napø. pøi konfliktech hráèù v pøeruené høe.
(18) Rozhodèí je povinen vyádat si od asistenta informace o vech situacích, které
sám jasnì nevidìl nebo o nich nemohl mít dostateèný pøehled a v takovém
pøípadì mùe rozhodnout i na základì informace asistenta rozhodèího; rozhodèí se vak nemá asistenta dotazovat na základì intervencí hráèù. Rozhodne-li rozhodèí na základì signalizace nebo informace asistenta rozhodèího,
nesmí pøi kritických projevech divákù nebo hráèù demonstrativnì ukazovat na
asistenta a naznaèovat tak jeho odpovìdnost za uèinìné rozhodnutí. Za kadé
své rozhodnutí odpovídá rozhodèí sám.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 7
DOBA HRY

Rozdìlení doby hry
Utkání se hraje, pokud se obì zúèastnìná drustva a rozhodèí nedohodnou
jinak, na dva poloèasy po 45 minutách. Kadá dohoda, kterou se zmìní doba
hry (napø. pro nedostateènou viditelnost se doba trvání poloèasù zkrátí na
40 minut), musí být provedena pøed zaèátkem utkání a musí být v souladu
s øádem pøísluné soutìe.

Poloèasová pøestávka
Hráèi mají právo na poloèasovou pøestávku.
Poloèasová pøestávka nesmí být delí ne 15 minut.
Øád pøísluné soutìe musí obsahovat dobu trvání poloèasové pøestávky.
Doba trvání poloèasové pøestávky mùe být zmìnìna pouze se souhlasem
rozhodèího.

Nastavení promekané doby hry
Rozhodèí nastaví kadý poloèas o dobu, která byla promekána
l støídáním,
l zjiováním stavu zranìných hráèù,
l pøepravou zranìných hráèù k oetøení mimo hrací plochu,
l zdrováním hry nebo
l z jiných dùvodù.
Dobu hry nastaví rozhodèí podle svého mìøení.

Pokutový kop
Rozhodèí musí prodlouit dobu hry v kadém poloèase, aby mohl být proveden nebo opakován naøízený pokutový kop.

Nedohrané utkání
Utkání nedohrané z jakéhokoli dùvodu se musí opakovat, není-li øádem pøísluné soutìe stanoveno jinak.
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ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Doba hry pro soutìní utkání je stanovena takto:
a) mui dva poloèasy po 45 minutách,
b) starí dorost dva poloèasy po 45 minutách,
c) mladí dorost dva poloèasy po 40 minutách,
d) starí áci dva poloèasy po 35 minutách,
e) eny dva poloèasy po 45 minutách.
Doba hry pro kategorie zde neuvedené se øídí pravidly fotbalu pro pøísluné soutìe.
2. Doba trvání poloèasové pøestávky je stanovena takto:
a) v soutìních utkáních 15 minut, pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe stanoveno jinak,
b) v pøátelských utkáních dohodou drustev,
c) v utkáních mládee, ákyò a en 15 minut; doba poloèasové pøestávky musí
být dodrena,
d) v turnajových utkáních propozicemi turnaje.
3. O výsledku pøedèasnì ukonèeného utkání rozhodne pøísluný øídící orgán.
4. Èasomíra na stadionu: na stadionech, kde je k dispozici èasomíra, se tato zastavuje po uplynutí poslední minuty doby hry obou poloèasù.

VÝKLAD K PRAVIDLU
Doba hry
(1)

(2)

Dobu hry mìøí rozhodèí od okamiku, kdy byl správnì proveden výkop k zahájení utkání, nikoli od okamiku, kdy dal píalkou znamení k provedení tohoto výkopu. Znamení píalkou k ukonèení doby hry dá rozhodèí:
a) po uplynutí doby hry (vèetnì pøípadného nastavení doby hry),
b) po uplynutí prodlouení, jestlie rozhodèí dobu hry prodlouil k provedení
pokutového kopu naøízeného v normální dobì hry,
c) po uplynutí prodlouení (vèetnì pøípadného dalího nastavení doby hry)
v utkáních, v nich se má o výsledku rozhodnout v tomto prodlouení,
d) po uplynutí doby potøebné pro provedení kopù z pokutové znaèky v utkání, v nìm se o výsledku rozhodlo tìmito kopy.
Pouze hodinky rozhodèího jsou smìrodatné pro mìøení doby hry. Pøesto se
doporuèuje, aby si je rozhodèí pøed zahájením utkání porovnal s hodinkami
svých asistentù a s hodinkami ètvrtého rozhodèího, aby tak dobu hry mohli
mìøit i oni. Koneèné rozhodnutí o trvání doby hry vak náleí pouze rozhodèímu.
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(3)

(4)

V soutìních utkáních nesmí rozhodèí pøedepsanou dobu hry zkrátit, ani kdyby drustva nastoupila a po uplynutí èekací doby. V pøátelských utkáních mùe
rozhodèí dobu hry zkrátit, napø. pro pozdní nastoupení jednoho z drustev.
Dobu hry vak musí zkrátit rovnomìrnì v obou poloèasech a musí o tom pøed
utkáním informovat kapitány obou drustev.
Poøádání mimoøádných soutìí, turnajových utkání apod. s kratí dobou hry
se øídí propozicemi soutìe (turnaje), které schvaluje pøísluný øídící orgán.
Rozhodèí musí být s tìmito propozicemi pøed utkáním obeznámen.

Nastavení doby hry
(5)

Doba, kdy je míè ze hry, se zapoèítává do doby hry, pokud pøeruení vyplynulo z normálního prùbìhu hry. Doba hry promekaná jiným zpùsobem se do
doby hry nepoèítá a rozhodèí je povinen ji nahradit. Ke zdrením, která se do
doby hry nezapoèítávají a která je rozhodèí povinen nastavením èasu nahradit,
patøí napø.
a) zdrování pøi støídání hráèù, nebo
b) zjiování stavu zranìného hráèe na hrací ploe, jeho oetøování nebo odnesení z hrací plochy, nebo
c) doba promarnìná pøi oslavách po dosaení branky, nebo
d) pøevlékání úborù hráèù pøi výmìnì brankáøe a hráèe z pole, nebo
e) doba promarnìná úpravou výstroje brankáøe, nebo
f) jakékoli zpùsoby nesportovního zdrování hry, napø. pomalý odchod vylouèeného hráèe z hrací plochy, zakopávání míèe mimo hrací plochu, zdrování pøi nìkterém ze zpùsobù navázání hry, nebo
g) oprava pokozené branky, brankové sítì nebo výmìna pokozených rohových praporkù, nebo
h) oprava vyznaèení hrací plochy, nebo
i) výmìna pokozeného nebo zakopnutého míèe, nebo
j) vyklízení hrací plochy, na kterou vnikli diváci, nebo
k) vyklízení prostorù høitì, v nich se bez souhlasu rozhodèího zdrují osoby
na høe nezúèastnìné, nebo
l) doèasné pøeruení hry z dùvodu zhorení povìtrnostních podmínek, nebo
m) pøeruení zpùsobené poruchou osvìtlení nebo pøeruením dodávky elektrické
energie, nebo
n) jiné doèasné pøeruení hry z dùvodù nesouvisejících se hrou.
Dobu hry rozhodèí nastaví o skuteènì promarnìný èas. Dobu hry rozhodèí nastaví v tom poloèase, ve kterém byla promekána. Délku nastavení doby hry
oznámí rozhodèí v poslední minutì øádné hrací doby kadého poloèasu vhodným zpùsobem AR1 (popøípadì ètvrtému rozhodèímu), který zajistí její zveøejnìní. Oznámenou délku nastavení dobu hry musí rozhodèí dodret, pokud
v nastavovaném èase znovu nevznikne povinnost dobu hry znovu nastavit; toto
nastavení se ji nezveøejòuje.
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Prodlouení doby hry
(6)

Rozhodèí musí prodlouit dobu hry k provedení pokutového kopu, který byl
naøízen v normální dobì hry. Pokud se provedení pokutového kopu musí opakovat, prodlouí rozhodèí znovu dobu hry o dobu potøebnou k jeho opakovanému provedení.

Poloèasová pøestávka
(7)

(8)

Od poloèasové pøestávky lze na pøání obou drustev upustit. Kdyby vak na
poloèasové pøestávce trval tøeba jen jediný hráè, musí rozhodèí stanovenou
nebo dohodnutou dobu poloèasové pøestávky dodret. V utkáních mládee,
ákyò a en musí být doba poloèasové pøestávky dodrena vdy.
Za dodrení stanovené nebo dohodnuté doby poloèasové pøestávky odpovídá
rozhodèí, pokud pøísluný øídící orgán nestanoví jinak. Poloèasová pøestávka
vèetnì odchodu a návratu hráèù a rozhodèích na hrací plochu nemá být delí
ne 15 minut.
Dobu trvání poloèasové pøestávky vak rozhodèí mùe v odùvodnìných pøípadech upravit, napø. prodlouit pro provedení kontroly totonosti, nebo upravit
z jiných dùvodù, napø. proto, e z utkání se provádí pøímý TV pøenos. Dùvody úpravy doby poloèasové pøestávky uvede rozhodèí v zápisu o utkání.

Prodlouení doby hry k urèení vítìze utkání
(9)

Rozpis soutìe nebo propozice turnaje mohou stanovit, e v pøípadì, kdy po
skonèení doby hry obou poloèasù utkání bude výsledek utkání nebo dvojutkání hrané systémem doma venku nerozhodný, se o vítìzi utkání rozhodne v prodlouené dobì hry. Prodlouená doba hry pro urèení vítìze utkání musí být
rozdìlena na dvì èasovì stejné poloviny.
(10) Pøed prodlouením doby k urèení vítìze utkání hry mají hráèi nárok na pøestávku, bìhem ní se vak rozhodèí i hráèi obou drustev musí zdrovat na
hrací ploe. Tato pøestávka obvykle nemá být delí ne 5 minut, pokud Rozpis
soutìe nebo propozice turnaje nestanoví jinak. Po skonèení této pøestávky
provede rozhodèí s kapitány drustev losování, jím se urèí drustvo, které
zahájí hru. Losování se provádí stejným zpùsobem jako pøed zahájením hry
(viz èl. 1 pravidla 8).
Po uplynutí první poloviny prodlouené doby hry pøestávka není; drustva si
pouze vymìní poloviny hrací plochy a ve høe se ihned pokraèuje výkopem.
(11) Rozpis soutìe nebo propozice turnaje mohou rovnì stanovit, e v pøípadech,
kdy po ukonèení doby hry nebo po ukonèení prodlouené doby hry bude výsledek utkání nerozhodný, se vítìz utkání urèí provádìním kopù z pokutové znaèky (viz pøíloha A Pravidel fotbalu). V tìchto pøípadech se èas potøebný k provedení tìchto kopù do doby hry nezapoèítává, ale pøestupky proti pravidlùm, jich
se hráèi v této dobì dopustí, se kvalifikují jako pøestupky v dobì hry.
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Pravidlo 8
ZAHÁJENÍ HRY

Pøed utkáním
Pøed zaèátkem utkání se losuje mincí a drustvo, které vyhraje los, si vybere, na kterou branku bude v prvním poloèase útoèit. Druhé drustvo zahájí
utkání výkopem.
Drustvo, které vyhrálo los, zahájí výkopem druhý poloèas utkání.
Po poloèasové pøestávce si drustva vymìní poloviny hrací plochy.

Výkop
Výkop je zpùsob zahájení nebo navázání hry
l na zaèátku utkání,
l po dosaení branky,
l na zaèátku druhého poloèasu utkání,
l na zaèátku kadé poloviny prodlouené doby hry.
Pøímo z výkopu mùe být dosaeno branky.

PROCEDURA
Vichni hráèi musí být na své polovinì hrací plochy.
Vichni hráèi drustva, které výkop neprovádí, musí zùstat ve vzdálenosti nejménì 9,15 m od míèe, dokud míè není ve høe.
l Míè leí v klidu na støedové znaèce.
l Rozhodèí dá k provedení výkopu znamení píalkou.
l Míè je ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se smìrem dopøedu.
l Hráè, který provedl výkop, se nesmí dotknout míèe podruhé, dokud se
míèe nedotkl jiný hráè.
Jestlie jedno z drustev dosáhne branky, provede výkop nìkterý z hráèù
soupeøe.
l
l
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TRESTNÍ USTANOVENÍ

Jestlie se hráè provádìjící výkop, dotkne podruhé míèe, který ji je
ve høe døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè
l rozhodèí naøídí nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Pøi kadém jiném poruení pravidla o provedení výkopu
l rozhodèí nechá výkop opakovat.

Míè rozhodèího
Míè rozhodèího je zpùsob, jakým se navazuje hra poté, co byla v dobì, kdy
byl míè ve høe, pøeruena z dùvodù neuvedených na jiných místech pravidel.

PROCEDURA
Rozhodèí nechá padnout míè na zem v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry. Jestlie byl míè v okamiku pøeruení hry v brankovém území,
provede rozhodèí míè rozhodèího z èáry brankového území, rovnobìné
s brankovou èárou, a to z místa, které je nejblíe místu, kde byl míè v okamiku pøeruení hry.
Hra je navázána, kdy se míè dotkne zemì.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Míè rozhodèího se opakuje, jestlie
l míè se dotkne nìkterého hráèe døíve ne zemì,
l míè opustil hrací plochu poté, co se dotkl zemì, ale døíve, ne se ho dotkl
nìkterý z hráèù.

VÝKLAD K PRAVIDLU
Výkop
(1)

Pøed zahájením utkání provede rozhodèí na hrací ploe za úèasti kapitánù obou
drustev a asistentù rozhodèího losování. Losování se provádí vdy mincí, stranu mince si zvolí kapitán hostujícího drustva. Kapitán drustva, je vyhrálo
los, si vybere polovinu hrací plochy; výkop provede nìkterý z hráèù soupeøova drustva.
K provedení výkopu musí rozhodèí vdy dát znamení píalkou. Je zakázáno,
aby výkop provedly jiné osoby, ne hráèi zúèastnìní na høe.
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(2)

(3)

(4)

Výkop je proveden správnì, jestlie po znamení rozhodèího k jeho provedení:
a) míè, leící volnì a nehybnì na støedové znaèce, byl hráèem strany oprávnìné k provedení výkopu kopnut tak, e se pohnul smìrem do soupeøovy
poloviny hrací plochy a
b) hráèi obou drustev neporuili rozestavení stanovené pravidlem døíve, ne
se míè dostal do hry.
Teprve po správnì provedeném výkopu smìjí hráèi soupeøova drustva vstoupit do støedového kruhu a hráèi obou drustev na soupeøovu polovinu hrací
plochy.
Po nesprávnì provedeném výkopu nechá rozhodèí výkop opakovat. Hráèe, který
opakovanì provede výkop nesprávnì, rozhodèí napomene za nesportovní chování; v pøípadì dalího opakování tého pøestupku ho rozhodèí napomene podruhé a následnì vylouèí. Nastane-li tato situace pøi výkopu k zahájení utkání,
rozhodèí provinivího se hráèe vylouèí. Za tohoto hráèe smí nastoupit nìkterý
z náhradníkù pøísluného drustva, ani by to bylo povaováno za støídání,
drustvo vak nesmí doplnit poèet náhradníkù.
Z výkopu mùe být pøímo dosaeno branky ve prospìch drustva, které výkop provádí. Dostane-li se míè pøímo z výkopu do soupeøovy branky, rozhodèí ji uzná a hru naváe výkopem hráè soupeøova drustva. V pøípadì, e hráè
provádìjící výkop pøímo z výkopu dosáhne branky, a nìkterý z hráèù soupeøe
pøitom pøedèasnì poruil pøedepsané postavení, rozhodèí branku uzná.

Míè rozhodèího
(5)

(6)

(7)

Pøi provádìní míèe rozhodèího nedává rozhodèí zásadnì znamení píalkou.
Míè rozhodèího provede rozhodèí tak, e z postavení èelem k hráèùm pustí
míè z výe pasu volnì pøed sebe na zem, ani by pøi tom své postavení zmìnil
(viz obr. 3). Pravidlo nepøedepisuje, v jaké vzdálenosti od míèe mají hráèi pøi
navázání hry míèem rozhodèího být, musí vak od nìho být tak daleko, aby
rozhodèí mohl míè rozhodèího øádnì provést. Rozhodèí proto vyèká, a hráèi
obou drustev zaujmou odpovídající postavení.
Pøi míèi rozhodèího nemùe být hráè v ofsajdu; to znamená, e kterýkoli hráè
mùe bezprostøednì po správném provedení míèe rozhodèího dosáhnout branky, i kdy je v ofsajdové pozici. Rozhodèí rovnì uzná vlastní branku, jestlie
se bezprostøednì po správném provedení míèe rozhodèího dotkne míèe hráè
bránící strany a míè poté skonèí v brance jeho drustva.
Míèem rozhodèího naváe rozhodèí hru, jestlie ji pøeruil z jiného dùvodu,
ne pro který se hra navazuje nìjakým kopem nebo vhazováním. Tímto dùvodem mùe být napø. to, e
l nastaly takové povìtrnostní podmínky, které neumoòují pokraèovat ve høe,
nebo
l dolo k pokození branky, brankové sítì, rohového praporku nebo vyznaèení hrací plochy, nebo
l hrací plocha nebo míè se staly nezpùsobilými ke høe, nebo
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l
l
l
l
l
l
l

osoba nezúèastnìná na høe nebo jiný vnìjí vliv zasáhl na hrací ploe míè
nebo ovlivnil hru, nebo
rozhodèí povaoval za nutné ihned zkontrolovat výstroj hráèe, nebo
hráè opustil hrací plochu, aby nebyl v ofsajdové pozici, a potom ovlivòoval hru (napø. pokøikováním ruil soupeøe), nebo
hráè, který z dovolených dùvodù opustil hrací plochu, se následnì mimo
hrací plochu dopustil pøestupku, nebo
hráè byl vánì zranìn, ani pøitom dolo k poruení pravidel, nebo
rozhodèí ihned po pøeruení hry poznal, e se pøeruením hry dopustil omylu,
a ji z viny vlastní nebo z viny asistenta rozhodèího, nebo
nastaly okolnosti, které sice pøímo nesouvisely se hrou, ale podle názoru
rozhodèího bylo nutno hru pøeruit, napø. proto, e okolo høitì el prùvod
se státní vlajkou nebo prùvod pohøební apod.

Uctìní památky zesnulého
(8)

Uctìní památky zesnulého trvá jednu minutu a provádí se pøed zahájením utkání. Drustvo, které bude zahajovat utkání, provede výkop k uctìní památky
zesnulého stejnì jako výkop k zahájení utkání, ale ihned poté rozhodèí písknutím dalí akci zastaví; po uctìní památky zesnulého dá rozhodèí pokyn
k provedení výkopu k zahájení utkání a zaène mìøit dobu hry.

Èestný výkop
(9)

Èestný výkop provádí pøed zahájením utkání osoba na høe nezúèastnìná. Po
provedení èestného výkopu rozhodèí ihned akci zastaví a vyèká, a osoba, která
èestný výkop provedla, opustí hrací plochu. Teprve potom dá rozhodèí pokyn
k provedení výkopu k zahájení utkání. Èas potøebný pro provedení èestného
výkopu se do doby hry nezapoèítává.

Obr. 3 Provedení míèe rozhodèího
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 9
MÍÈ VE HØE A MÍÈ ZE HRY

Míè ze hry
Míè je ze hry, jestlie
l pøejde po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou nebo pomezní èáru, nebo
l rozhodèí hru pøeruí.

Míè ve høe
Míè je ve høe v kadou jinou dobu, a to i tehdy
l odrazí-li se od brankové tyèe, od bøevna nebo od rohového praporku zpìt
do hrací plochy, nebo
l odrazí-li se od rozhodèího nebo od asistenta rozhodèího, který je na hrací ploe, zpìt do hrací plochy.

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)

Bìhem utkání je míè buï ve høe nebo ze hry. Pro vìtí srozumitelnost se ve
výkladu pouívá také pojmù hra není pøeruena a hra je pøeruena, které
mají stejný význam.
Míè je správnì ve høe, jestlie:
a) pøi provádìní výkopu a pokutového kopu se potom, co hráè provedl kop,
pohnul smìrem dopøedu,
b) pøi provádìní kopu z rohu se potom, co hráè provedl kop, pohnul jakýmkoli smìrem,
c) pøi provádìní kopu od branky potom, co hráè provedl kop, opustil pokutové území do hrací plochy døíve, ne se ho pøedtím dotkl nìkterý hráè,
d) pøi provádìní volného kopu, mimo kopù z vlastního pokutového území, se
potom, co hráè provedl kop, pohnul z místa jakýmkoli smìrem,
e) pøi provádìní volného kopu z vlastního pokutového území potom, co hráè
provedl kop, opustil pokutové území do hrací plochy døíve, ne se ho dotkl
nìkterý hráè,
f) pøi vhazování míèe hráè provádìjící vhazování neporuil ustanovení pravidla, týkající se místa a zpùsobu vhazování, a míè se dostal na hrací plochu,
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(3)

(4)

g) pøi provádìní míèe rozhodèího se dotkl zemì døíve, ne se jej dotkl nìkterý
hráè.
Nedostane-li se míè správnì do hry, musí rozhodèí jeho uvedení do hry nechat
opakovat ve stejném místì.
Míè je stále ve høe, dokud rozhodèí nepøeruí hru. Proto je stále ve høe, i kdy:
a) byla poruena pravidla, ale rozhodèí uplatòuje výhodu ve høe,
b) vznikla domnìnka, e pravidla byla poruena, ale rozhodèí hru nepøeruil,
c) asistent rozhodèího signalizoval, e dolo k poruení pravidel, ale rozhodèí
hru nepøeruil.
Pøestanou-li hráèi hrát, ani rozhodèí pøeruil hru, mùe je rozhodèí pokynem,
posuòkem nebo slovem upozornit, e se ve høe pokraèuje.
Protoe èáry ohranièující hrací plochu jsou souèástí hrací plochy, je míè stále
ve høe, dokud celým objemem nepøejde pøes pomezní nebo brankovou èáru
mimo hrací plochu (viz obr. 4). To znamená, e je ve høe i v pøípadì, e se
míè:
a) pohybuje po brankové nebo pomezní èáøe nebo ve vzduchu nad touto èárou,
b) odrazí od brankové tyèe, bøevna nebo rohového praporku zpìt do hrací plochy,
c) odrazí zpìt do hrací plochy od rozhodèího, asistenta rozhodèího nebo hráèe, který se nachází na pomezní nebo na brankové èáøe nebo v její tìsné
blízkosti mimo hrací plochu.

Obr. 4 Míè ve høe a míè ze hry
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(5)

(6)

(7)

Skuteènost, e míè opustil hrací plochu, signalizuje asistent rozhodèího zdvihnutím praporku s tím, e polohou praporku následnì rozhodèímu naznaèí, které drustvo bude navazovat hru. V pøípadì, e asistent rozhodèího si není jist,
které drustvo má navázat hru, pouze zdvihne praporek, aby rozhodèímu signalizoval, e míè opustil hrací plochu, a o tom, které drustvo naváe hru, rozhodne rozhodèí.
Signalizace asistenta rozhodèího, e míè opustil hrací plochu, je urèena pouze
rozhodèímu, proto zdvihnutí praporku asistenta rozhodèího hru nepøeruuje
a hru pøeruí a rozhodèí píalkou. Pøejde-li vak míè zcela zjevnì brankovou
nebo pomezní èáru, nemusí rozhodèí znamení píalkou dát.
Pøi provádìní vech kopù, výkopu, vhazování míèe nebo míèe rozhodèího musí
být dodreny podmínky stanovené pøíslunými pravidly. Tato pravidla rovnì
obsahují jak pøípadná trestní ustanovení za nedodrení tìchto podmínek, tak
i okolnosti, za kterých rozhodèí mùe pøi jejich nedodrení poskytnout výhodu ve høe.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 10
DOSAENÍ BRANKY

Dosaení branky
Branky je dosaeno, jestlie míè celým objemem pøejde brankovou èáru mezi
brankovými tyèemi a pod brankovým bøevnem a útoèící drustvo pøedtím
neporuilo ádné pravidlo.

Vítìz utkání
Vítìzem utkání je drustvo, které dosáhlo více branek. Není-li dosaeno ádné branky nebo dosáhnou-li obì drustva stejného poètu branek, je výsledek utkání nerozhodný.

Herní øád soutìe
Jestlie pravidla soutìe stanovují, e po utkání, nebo po dvojutkání hraném systémem doma-venku, musí být znám vítìz utkání, mohou být pro urèení vítìze utkání pouity pouze postupy schválené IFAB, tedy:
l jiné poèítání branek dosaených na høiti soupeøe,
l prodlouení doby hry a
l kopy z pokutové znaèky.

ROZHODNUTÍ IFAB

1. V ustanoveních pro poøádání soutìních utkání mohou být pro urèení vítìze utkání uvedeny pouze postupy schválené IFAB, je jsou uvedeny
v Pøíloze A pravidel fotbalu Postupy pro urèení vítìze utkání.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Jestlie utkání nesmí skonèit nerozhodným výsledkem, musí Rozpis pøísluné
soutìe nebo propozice turnaje obsahovat ustanovení o prodlouení doby hry
k urèení vítìze utkání nebo jiný, pøísluným øídícím orgánem schválený zpùsob
pro urèení vítìze utkání.
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VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)

O tom, zda bylo nebo nebylo dosaeno branky, rozhoduje výhradnì rozhodèí
a jeho rozhodnutí je koneèné, proto je nezbytné, aby v rozhodujícím okamiku byl co nejblíe branky. Není-li si jist, zda míè skuteènì pøeel úplnì pøes
brankovou èáru do branky, smí se ve výjimeèných pøípadech, a pouze z vlastní iniciativy, dotázat na názor pøísluného asistenta rozhodèího.
Znamení píalkou pøi dosaení branky je rozhodèí povinen dát pouze ve sporných pøípadech.
Pro posouzení, zda bylo èi nebylo dosaeno branky, není rozhodující postavení brankáøe, ale výhradnì poloha míèe. Stává se toti, e brankáø sice stojí za
brankovou èárou, míè vak drí pøed ní, nebo naopak brankáø stojí pøed brankovou èárou, ale míè v jeho rukou je ji za ní.

Obr. 5 Dosaení branky

(3)

(4)

Není-li si rozhodèí jist, zda bezprostøednì pøed dosaením branky nedolo
k poruení pravidel, mùe se pøed svým rozhodnutím dotázat na názor pøísluného asistenta rozhodèího, ale jen je-li nezvratnì pøesvìdèen, e asistent mohl
ze svého postavení situaci lépe vidìt.
Rozhodèí branku uzná, dostane-li se míè do soupeøovy branky pøímo:
a) ze hry,
b) z pøímého volného kopu,
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Pravidlo 10  Dosaení branky
c) z pokutového kopu,
d) z kopu z rohu,
e) z kopu od branky,
f) z výkopu.
Dosaení branky musí být v souladu s pøíslunými ustanoveními pravidel. Hráè
útoèícího drustva nesmí pøed dosaením branky poruit pravidla. Hra se naváe výkopem.
(5) Rozhodèí branku neuzná, dostane-li se míè do soupeøovy branky pøímo:
a) z nepøímého volného kopu,
b) z vhazování míèe.
Hra se naváe kopem od branky.
(6) Rozhodèí branku neuzná, dostane-li se míè do vlastní branky pøímo:
a) z kteréhokoli kopu,
b) z vhazování míèe.
Hra se naváe kopem z rohu.
(7) Rozhodèí branku neuzná, dostane-li se míè do branky pøímo po správnì provedeném míèi rozhodèího, ani se ho pøedtím dotkl nìkterý hráè. Míè rozhodèího se opakuje.
(8) Rozhodèí branku uzná, jestlie brankáø v dobì, kdy je míè ve høe, ho z vlastního pokutového území vhodí do branky soupeøova drustva.
(9) Pøísluný asistent rozhodèího zásadnì nesignalizuje dosaení branky zdviením praporku. Signalizace asistenta rozhodèího v pøípadì dosaení branky spoèívá v tom, e s praporkem, který drí v mírnì pokrèené pravé ruce, bìí smìrem ke støedové èáøe. Jestlie tedy podle názoru asistenta rozhodèího
a) byla branka regulérní, bìí zaujmout výchozí postavení smìrem ke støedové èáøe k provedení výkopu,
b) nebyla branka regulérní, nebo jestlie pøed dosaením branky byla poruena pravidla hráèi útoèící strany, zùstane stát tam, kde právì byl v okamiku
dosaení branky.
Rozhodèí proto døíve, ne s koneènou platností rozhodne o dosaení branky,
ovìøí pohledem pozièní postavení asistenta rozhodèího. Vidí-li, e pøísluný
asistent zùstal stát na svém místì, zváí okolnosti, které pøedcházely dosaení
branky a teprve potom rozhodne, zda branku uzná èi nikoli. Souèasnì, jetì
pøedtím, ne rozhodne, ovìøí rovnì u druhého asistenta, zda nesignalizuje závané poruení pravidel,
(10) Zahraje-li hráè bránícího drustva míè úmyslnì rukou nebo jinak poruí pravidla, a míè skonèí v brance jeho drustva døíve, ne rozhodèí pøeruil hru,
musí rozhodèí branku uznat. To ho vak nezbavuje povinnosti udìlit osobní
trest za pøestupek, který to vyaduje.
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(11) Mùe se stát, e rozhodèí vùbec nepostøehne, e branky bylo dosaeno, a proto nechá ve høe pokraèovat. Asistent rozhodèího nejprve bìí obvyklým zpùsobem smìrem ke støedové èáøe, a teprve, kdy vidí, e rozhodèí jeho signalizaci nepostøehl, zdvihne praporek nad hlavu a zvýraznìnou signalizací upozorní rozhodèího, e na hrací ploe dolo k závané události, tj. v tomto pøípadì k dosaení branky. Druhý asistent v pøípadì potøeby jeho zvýraznìnou signalizaci pøevezme.
(12) Uzná-li rozhodèí branku, stále kontroluje chování hráèù a pøitom bìí zaujmout
postavení poblí støedové èáry k provedení výkopu; tam si uèiní poznámku
o støelci branky. Chování hráèù kontrolují souèasnì i oba asistenti, aby mohli
posoudit pøípadné pøestupky za zády rozhodèího.
(13) Jestlie rozhodèí v domnìní, e bylo dosaeno branky, pøeruí hru a následnì
zjistí, e míè celým objemem nepøeel brankovou èáru, naváe hru míèem rozhodèího v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 8).
(14) Ztratí-li rozhodèí z váných dùvodù na krátkou dobu schopnost postøehu a nemùe proto reagovat na herní situaci, napø. proto, e má cizí pøedmìt v oku,
v dùsledku udeøení míèem nebo pro nenadálou zdravotní indispozici, mùe
branku uznat na základì informací, které si vyádá od pøísluného asistenta
rozhodèího.

Oslavy dosaení branky
(15) Je bìné, e hráè, který dosáhne branky, se o radost podìlí se svými spoluhráèi. Rozhodèí vak nesmí pøipustit, aby pøitom hráèi trávili neúmìrné mnoství
èasu na soupeøovì polovinì hrací plochy a zdrovali tak provedení výkopu.
Dobu neúmìrnì promarnìnou pøi oslavách dosaení branky rozhodèí pøimìøenì nastaví.
(16) Hráèe, který bìhem oslav po dosaení branky opustí hrací plochu, vybìhne
k prostoru pro diváky nebo se chová jiným nevhodným zpùsobem, rozhodèí
vyzve, aby se vrátil na hrací plochu a své chování usmìrnil. Neuposlechne-li
hráè výzvy rozhodèího ihned, napomene jej rozhodèí za nesportovní chování.
Hráè musí být napomenut za nesportovní chování, jestlie pøi oslavì po dosaení branky
l provádí gesta, nebo posuòky, která jsou podle názoru rozhodèího provokativní, zesmìòující nebo pobuøující, nebo
l vyleze nebo vyplhá na oplocení høitì, nebo
l svlékne si dres nebo si jím zakryje oblièej; stejnì potrestá rozhodèí hráèe,
který si svlékne dres a pod ním má dalí dres stejný jako je dres svleèený,
nebo
l si hlavu nebo oblièej zakryje maskou nebo jiným pøedmìtem.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 11
OFSAJD

Ofsajdová pozice
Ofsajdová pozice hráèe není sama o sobì poruením pravidla.
Hráè je v ofsajdové pozici, je-li blíe k soupeøovì brankové èáøe ne míè
a ne pøedposlední hráè soupeøe.
Hráè není v ofsajdové pozici, jestlie
l je na vlastní polovinì hrací plochy, nebo
l je na stejné úrovni jako pøedposlední hráè soupeøe, nebo
l je na stejné úrovni jako poslední dva hráèi soupeøe.

Ofsajd
Hráè, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy,
jestlie v okamiku, kdy míèem zahraje nebo se míèe dotkne nìkterý
z jeho spoluhráèù, je podle názoru rozhodèího aktivnì zapojen do hry
tím, e
l ovlivòuje hru, nebo
l ovlivòuje soupeøe, nebo
l získává ze svého postavení výhodu.

Není ofsajd
Hráè nebude potrestán za ofsajd, dostane-li míè pøímo
l z kopu od branky, nebo
l z vhazování, nebo
l z kopu z rohu.

TRESTNÍ USTANOVENÍ
Jestlie rozhodèí potrestá hráèe za ofsajd, naøídí nepøímý volný kop, který
provede hráè soupeøe z místa, kde bylo pravidlo porueno (s ohledem na
ustanovení pravidla 13).
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VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

Pravidlo 11 má chránit bránící drustvo pøed tím, aby se hráè útoèícího drustva zdroval v blízkosti soupeøovy branky a mohl tak snadno dosáhnout branky. Pravidlo 11 je tedy pravidlem výluènì ochranným, proto se na nìj nevztahuje udìlování osobních trestù za soustavné poruování pravidel. Proto, i kdyby
hráè byl v ofsajdu èastìji a rozhodèí z toho dùvodu musel pøeruovat hru, nesmí za to hráèe napomenout.
V pravidle 11 jsou pouívány dva pojmy, které rozhodèí musí dùslednì rozliovat  ofsajdová pozice a ofsajd.

Ofsajdová pozice
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ofsajdová pozice pouze charakterizuje urèité rozestavení hráèù na hrací ploe.
Postavení hráèe v ofsajdové pozici není samo o sobì dùvodem pro pøeruení
hry, ale je pouze prvotním pøedpokladem pro to, aby následnì hráè vùbec mohl
být v ofsajdu.
Hráè je v ofsajdové pozici, je-li souèasnì:
a) na soupeøovì polovinì hrací plochy a
b) blíe k soupeøovì brankové èáøe ne míè a
c) blíe k soupeøovì brankové èáøe ne pøedposlední hráè soupeøova drustva
(nebo ne poslední dva hráèi bránícího drustva, jsou-li tito dva hráèi stejnì vzdáleni od své brankové èáry).
Hráè není v ofsajdové pozici, jestlie:
a) je na vlastní polovinì hrací plochy (vè. støedové èáry), nebo
b) je na soupeøovì polovinì hrací plochy, ale ve stejné nebo vìtí vzdálenosti
od soupeøovy brankové èáry ne pøedposlední hráè bránícího drustva nebo
jako poslední dva hráèi bránícího drustva, nebo
c) je na soupeøovì polovinì hrací plochy, ale ve stejné nebo vìtí vzdálenosti
od soupeøovy brankové èáry ne míè, nebo
d) je mimo hrací plochu (tøeba i v prostoru branky).
V definici ofsajdové pozice výraz hráè je blíe k brankové èáøe soupeøe ne
míè a ne pøedposlední hráè soupeøe znamená, e kterákoliv èást jeho hlavy,
tìla nebo nohou je blíe k brankové èáøe soupeøe ne míè nebo pøedposlední
hráè soupeøe (v této definici není zámìrnì zahrnuta pae hráèe, tzn. èást horní
konèetiny od ramene a k dlani, protoe fotbal se nehraje rukama). Proto se na
støedové èáøe mùe stát, e rozhodèí bude hráèe, který je v rychlém pohybu
smìrem na soupeøovu polovinu hrací plochy, povaovat za hráèe v ofsajdové
pozici pøesto, e hráè je jetì jednou nebo obìma nohama na støedové èáøe,
nebo dokonce jetì na vlastní polovinì hrací plochy.
Hráè, který je v ofsajdové pozici, mùe dát rozhodèímu najevo, e se nehodlá
do hry zapojit, napø. tím, e na hrací ploe zùstane klidnì stát. To vak samo
o sobì nestaèí: aby rozhodèí tohoto hráèe nepovaoval za hráèe, který je
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(7)

(8)
(9)

v ofsajdu, nesmí tento hráè ovlivòovat soupeøe ani napø. tím, e by mu  tøeba
i pasivnì  pøekáel v pohybu. Obecnì lze konstatovat, e hráèe, který je
v ofsajdové posici, nebude rozhodèí povaovat za hráèe v ofsajdu, jestlie tento
hráè splní dvì následující podmínky:
a) ihned v okamiku, kdy jeho spoluhráè zahraje míèem nebo se míèe dotkne,
dá najevo, e se nebude aktivnì zapojovat do hry a
b) pøitom souèasnì nesmí  podle názoru rozhodèího  ovlivòovat soupeøe.
Hráè mùe bez souhlasu rozhodèího opustit hrací plochu, aby nebyl v ofsajdové
pozici. Hráè, který z tohoto dùvodu opustí hrací plochu vak z místa mimo
hrací plochu nesmí ruivì zasahovat do hry nebo se jinak chovat nesportovnì.
Pøeruí-li rozhodèí z tohoto dùvodu hru, napomene provinivího se hráèe
a naváe hru míèem rozhodèího v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení
hry (s ohledem na ustanovení pravidla 8). Rozhodèí pøitom mùe poskytnout
výhodu ve høe a hráèe napomenout a pøi nejbliím pøeruení hry.
Hráè, který je v ofsajdové pozici, mùe dosáhnout regulérní branky. Tato situace nastane napø. tehdy, kdy hráè, který je v ofsajdové pozici, zachytí zpìtnou pøihrávku soupeøe.
Dopustí-li se hráè bránícího drustva pøestupku vùèi soupeøi, který je v ofsajdové pozici, naøídí rozhodèí za tento pøestupek pøísluný kop, popøípadì
udìlí osobní trest.

Ofsajd
(10) Hráèe, který je v ofsajdové pozici, povauje rozhodèí za hráèe v ofsajdu, jestlie v okamiku, kdy míèem zahraje nebo se míèe dotkne jeho spoluhráè, se
podle názoru rozhodèího aktivnì zapojí do hry.
Hráè se mùe v prùbìhu útoèné akce svého drustva kdykoli ocitnout v ofsajdové pozici, ale posouzení, zda v okamiku, kdy jeho spoluhráè zahrál míèem, aktivnì ovlivòoval hru, a zda tedy poruil pravidlo, musí posoudit rozhodèí. Pouhá skuteènost, e hráè je v ofsajdové pozici a souèasnì míèem zahraje nebo se míèe dotkne nìkterý z jeho spoluhráèù, není tedy jetì sama
o sobì dùvodem k pøeruení hry.
(11) Hráè je aktivnì zapojen do hry, jestlie podle názoru rozhodèího:
a) ovlivòuje hru tím, e zahraje nebo se dotkne míèe (nebo se snaí zahrát èi
dotknout míèe), který mu pøihrál nebo kterého se dotkl jeho spoluhráè. Jestlie je pøihrávka smìrována pøímo na osamoceného hráèe, který takto ovlivòuje hru, neèeká rozhodèí na to, a se tento hráè míèe dotkne, ale o jeho
ofsajdu rozhodne ihned.
b) Ovlivòuje soupeøe tak, e soupeøi vezme nebo omezí jeho monost hrát míèem tím, e mu brání ve výhledu nebo ho omezuje v pohybu, nebo tím, e
dìlá pohyby nebo gesta, která podle názoru rozhodèího soupeøe ruí nebo
klamou. Pøitom se pøedpokládá, e hráè mùe aktivnì ovlivòovat soupeøe jen tehdy, nachází-li se v bezprostøední blízkosti míèe, pøièem za bezprostøední vzdálenost se povauje vzdálenost nepøesahující 2 m.
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(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

c) získává ze svého postavení výhodu, tzn., e v ofsajdové pozici hraje míèem, který se odrazil od tyèe nebo bøevna, nebo v ofsajdové pozici hraje
míèem, který se odrazil od hráèe soupeøe.
Hráè, který je v ofsajdové pozici, se smí znovu zapojit do hry:
a) a poté, kdy míèem znovu zahraje soupeø, nebo
b) a soupeøi zmìní své postavení tak, e pøi novém zahrání míèe jeho spoluhráèem není ji tento hráè v ofsajdové pozici, nebo
c) kdy se míè octne blíe k soupeøovì brankové èáøe, ne je tento hráè, a tam
znovu zahraje míèem jeho spoluhráè.
Jestlie se tento hráè zapojí do hry døíve, bude v ofsajdu.
Vystavení soupeøe do ofsajdu je v souladu s pravidlem, ale úspìné bude jen
tehdy, jestlie hráèi bránícího drustva vystaví hráèe soupeøe do ofsajdu døíve, ne míèem zahraje nìkterý z jeho spoluhráèù.
Hráè, který je v ofsajdové pozici, nebude v ofsajdu, jestlie døíve, ne míèem
zahraje nìkterý z jeho spoluhráèù, se vrátí zpìt na vlastní polovinu hrací plochy nebo zmìní své postavení tak, aby nebyl blíe k soupeøovì brankové èáøe
ne nejménì dva hráèi soupeøova drustva nebo ne míè. Jestlie vak nìkterý
z jeho spoluhráèù zahraje míèem døíve, ne hráè své postavení staèí zmìnit,
bude v ofsajdu.
Hráè bude v ofsajdu také v pøípadì, e sice pøevezme míè na vlastní polovinì
hrací plochy, ale v okamiku, kdy míèem zahrál jeho spoluhráè, byl v ofsajdové pozici.
Hráè nemùe být v ofsajdu jestlie teprve potom, co míèem zahrál nìkterý
z jeho spoluhráèù, probìhne do postavení za pøedposledního bránícího hráèe
drustva soupeøe a zapojí se do hry, protoe v okamiku, kdy jeho spoluhráè
míèem zahrál, nebyl v ofsajdové pozici.
V pøípadì støely na branku není hráè v ofsajdové pozici automaticky v ofsajdu. Jeho ofsajdová pozice se zmìní v ofsajd teprve v pøípadì, e se tento hráè
dotkne míèe poté, co ho bránící hráè vyrazil z branky nebo poté, co se k nìmu
míè odrazil od konstrukce branky. A to i v pøípadì, e v okamiku, kdy se
tento hráè míèe dotkne, se ji v ofsajdové pozici nenachází.
Hráè, který byl v ofsajdové pozici v okamiku, kdy jeho spoluhráè zahrál míèem, ale rozhodèí hru nepøeruil, protoe podle jeho názoru v okamiku zahrání míèe spoluhráèem neovlivòoval aktivnì hru ani soupeøe, bude následnì
potrestán za ofsajd, jestlie se zapojí do hry poté, co míè se k nìmu odrazil od
rohového praporku, od rozhodèího nebo od asistenta rozhodèího stojícího na
hrací ploe, a to i v pøípadì, kdyby se v okamiku svého zapojení do hry ji
v ofsajdové pozici nenacházel.
Hráè, který byl v ofsajdové pozici v okamiku, kdy jeho spoluhráè zahrál míèem, ale rozhodèí hru nepøeruil, protoe podle jeho názoru v okamiku zahrání míèe spoluhráèem neovlivòoval aktivnì hru ani soupeøe, nemùe být potrestán za ofsajd ani v pøípadì, jestlie v okamiku, kdy jeho spoluhráè znovu
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

zahraje míèem, se ji v ofsajdové pozici nenachází. Jedná se toti o zcela novou ofsajdovou situaci, která novì vznikla a po dalím zahrání míèe jeho spoluhráèem.
Hráè, který není v ofsajdové pozici jenom proto, e opustil hrací plochu, se
smí znovu vrátit na hrací plochu i bez souhlasu rozhodèího, ale teprve po ukonèení útoèné akce svého drustva. Nevyèká-li hráè na ukonèení útoèné akce
svého drustva a vstupem na hrací plochu ovlivní hru, potrestá jej rozhodèí za
ofsajd, protoe ze svého postavení získal výhodu.
Hráèe, který sice je v ofsajdové pozici, ale je zøejmé, e nemùe zasáhnout do
hry, napø. proto, e je zranìn, nemusí rozhodèí nutnì povaovat za hráèe
v ofsajdu. Za hráèe v ofsajdu ho bude povaovat napø. v pøípadì, e ovlivòuje
brankáøe tím, e mu brání ve výhledu.
Hráè bránícího drustva nemùe vystavit soupeøe do ofsajdu tak, e by z jakéhokoli dùvodu (tøeba i setrvaèností) opustil hrací plochu. Rozhodèí tuto situaci bude posuzovat stejnì, jako kdyby tento hráè na hrací ploe zùstal, tzn. e
nechá dokonèit útoènou akci soupeøova drustva. Jestlie bylo podle názoru
rozhodèího poèínání hráèe bránícího drustva úmyslné, povauje to rozhodèí
za úmyslné oputìní hrací plochy bez souhlasu rozhodèího a hráèe napomene podle ustanovení C7 pravidla 12. Osobní trest rozhodèí udìlí pøi nejbliím
pøeruení hry.
Dopustí-li se hráè pøestupku vùèi soupeøi, který je v ofsajdu, naøídí rozhodèí
nepøímý volný kop za ofsajd, nebo ofsajd byl v poøadí prvním poruením pravidel. Hráè, který se dopustil zakázaného zpùsobu hry nebo jiného pøestupku,
vak mùe obdret osobní trest odpovídající povaze pøestupku.
Ustanovení pravidla 11 platí v plném rozsahu i pro provádìní volných kopù.

Signalizace asistentù
(22) Posouzení, zda je hráè v ofsajdu, vyaduje dokonalou spolupráci rozhodèího
s asistenty rozhodèího. Asistent nesmí signalizovat ofsajdovou pozici hráèe,
ale signalizuje a v okamiku, kdy je pøesvìdèen, e hráè je v ofsajdu, protoe se aktivnì zapojil do hry.
(23) Signalizace asistenta rozhodèího je urèena pouze rozhodèímu a sama o sobì
nepøeruuje hru. Teprve rozhodèí s koneènou platností rozhodne, zda je hráè
v ofsajdu a zda proto pøeruí hru. Proto se hráèùm dùraznì pøipomíná, aby
i po signalizaci asistenta rozhodèího stále pokraèovali ve høe a do okamiku,
kdy rozhodèí pøeruí hru píalkou.

DIAGRAMY K PRAVIDLU 11  OFSAJD
V dalím je jako orientaèní návod k aplikaci pravidla 11 uvedeno 13 herních
situací (viz barevná pøíloha).
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 12
ZAKÁZANÁ HRA
A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Zakázaná hra a nesportovní chování se trestají následujícími zpùsoby:

HERNÍ TRESTY
A. Pøímý volný kop
Pøímý volný kop naøídí rozhodèí ve prospìch soupeøova drustva, jestlie se hráè dopustí nìkterého z dále uvedených sedmi pøestupkù zpùsobem, který je podle názoru rozhodèího nedbalý, bezohledný nebo
který je proveden za pouití nepøimìøené síly:
1. kopne nebo se pokusí kopnout soupeøe,
2. podrazí nebo se pokusí podrazit soupeøe,
3. skoèí na soupeøe,
4. vrazí do soupeøe,
5. udeøí nebo se pokusí udeøit soupeøe,
6. strèí do soupeøe,
7. nedovolenì zastaví soupeøe (angl. tackling)
Pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva rozhodèí také naøídí, jestlie se hráè dopustí nìkterého z následujících tøí pøestupkù:
8. drí soupeøe,
9. plivne na soupeøe,
10. úmyslnì hraje míè rukou (vyjma brankáøe v jeho vlastním pokutovém území).
Pøímý volný kop se provede z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem na
ustanovení pravidla 13).

Pokutový kop
Pokutový kop ve prospìch soupeøova drustva rozhodèí naøídí, dopustí-li
se hráè v dobì, kdy je míè ve høe, nìkterého z výe uvedených pøestupkù
ve vlastním pokutovém území, bez ohledu na to, na kterém místì hrací plochy byl míè v okamiku pøestupku.
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B. Nepøímý volný kop
Nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva rozhodèí naøídí,
jestlie se brankáø ve vlastním pokutovém území dopustí nìkterého
z následujících ètyø pøestupkù:
1. má míè v rukou pod kontrolou déle ne est sekund pøed tím, ne se ho
zbaví,
2. rukama se míèe znovu dotkne poté, co se jej zbavil a døíve, ne se ho
dotkl jiný hráè,
3. dotkne se míèe rukou poté, co mu jej úmyslnì nohou pøihrál jeho spoluhráè,
4. jako první hráè se dotkne míèe rukou poté, co jeho spoluhráè provedl
vhazování,
Nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva rozhodèí také
naøídí, jestlie se hráè podle názoru rozhodèího dopustí nìkterého
z následujících pøestupkù:
5. hraje nebezpeèným zpùsobem,
6. brání soupeøi v pohybu,
7. znemoòuje brankáøi, který má míè v rukou, aby se míèe zbavil,
8. dopustí se jiného pøestupku, který sice není vyjmenován v pravidle 12,
ale pro který rozhodèí pøeruí hru, aby udìlil osobní trest.
Nepøímý volný kop se provede z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem
na ustanovení pravidla 13).

OSOBNÍ TRESTY

lutou nebo èervenou kartu mùe rozhodèí ukázat pouze hráèi nebo náhradníkovi nebo vystøídanému (odvolanému) hráèi.
Rozhodèí je oprávnìn udìlovat osobní tresty od okamiku, kdy vstoupí na
hrací plochu, aby zahájil hru, a do okamiku, kdy hrací plochu po závìreèném signálu píalkou k ukonèení utkání opustí.

C. Napomenutí
Jestlie se hráè dopustí jednoho z následujících sedmi pøestupkù, musí
ho rozhodèí napomenout tím, e mu ukáe lutou kartu:
1. chová se nesportovnì,
2. slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,
3. soustavnì poruuje pravidla,
4. zdruje navázání hry,
5. nedodrí pøedepsanou vzdálenost pøi provádìní volného kopu, kopu
z rohu nebo vhazování míèe,
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6. bez souhlasu rozhodèího vstoupí na hrací plochu, aby své drustvo doplnil nebo se do drustva vrátil,
7. úmyslnì a bez souhlasu rozhodèího opustí hrací plochu.
Náhradník nebo vystøídaný hráè musí být napomenut lutou kartou,
pokud se dopustí nìkterého z následujících tøí pøestupkù:
1. chová se nesportovnì,
2. slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,
3. zdruje navázání hry.

D. Vylouèení
Jestlie se hráè, náhradník nebo vystøídaný hráè dopustí jednoho
z následujících sedmi pøestupkù, musí ho rozhodèí vylouèit tím, e
mu ukáe èervenou kartu:
1. hraje surovì,
2. chová se hrubì nesportovnì,
3. plivne na soupeøe nebo na jinou osobu,
4. zabrání soupeøovu drustvu dosáhnout branky nebo zmaøí jeho zjevnou
monost dosáhnout branky tím, e úmyslnì zahraje míè rukou (netýká
se brankáøe v jeho vlastním pokutovém území),
5. zmaøí soupeøi zjevnou monost dosáhnout branky tím, e soupeøe útoèícího na branku zastaví pøestupkem, za který se naøizuje pøímý volný kop
popøípadì pokutový kop,
6. pouije pohorujících, urálivých nebo poniujících výrokù nebo gest,
7. bìhem utkání je podruhé potrestán napomenutím.
Hráè, náhradník nebo vystøídaný hráè, který byl vylouèen, se nesmí zdrovat v prostoru høitì ani v technické zónì svého drustva.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Pravomoci rozhodèího a udìlování osobních trestù
Pravomoci rozhodèího udìlovat osobní tresty èlenùm drustva jsou dány pravidly fotbalu (5 a 12); tìmto osobám rozhodèí udìluje osobní tresty s pouitím
barevných karet; nemá-li rozhodèí karty k dispozici, mùe osobní trest udìlit
i ústnì.
Pravomoci rozhodèího vùèi funkcionáøùm drustva jsou dány rozhodnutími FAÈR
k pravidlu 12; tìmto osobám se tresty s pouitím barevných karet neudìlují.
Vylouèený hráè nebo náhradník, nebo vykázaný funkcionáø, je povinen neprodlenì opustit prostor høitì.
2. Pravomoci rozhodèího vùèi hráèùm a náhradníkùm
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Vichni èlenové drustva podléhají pravomoci rozhodèího v dobì od pøedání kapitánem drustva podepsaného zápisu o utkání rozhodèímu a do okamiku podepsání zápisu o utkání kapitánem drustva po utkání. Po celou tuto dobu je rozhodèí oprávnìn pøijímat k jejich provinìním pøísluná opatøení: od vstupu na hrací
plochu k zahájení utkání do oputìní hrací plochy po ukonèení utkání tak èiní na
základì pravomocí daných mu pøímo pravidly fotbalu, mimo tuto dobu tak èiní
na základì rozhodnutí FAÈR k pravidlu 12.
Vechny pøestupky a provinìní èlenù drustva uvádí rozhodèí na pøední stranu
zápisu o utkání a kapitán drustva potvrzuje jejich totonost.
a) Jestlie se èlen drustva dopustí závaného provinìní (srovnatelného s pøestupkem popsaným v èásti D pravidla 12) v dobì od podepsání zápisu o utkání kapitánem drustva pøed utkáním do okamiku, kdy rozhodèí vstoupí na
hrací plochu, aby zahájil utkání, tak rozhodèí
 nepøipustí provinivího se hráèe ke høe. Za tohoto hráèe smí nastoupit nìkterý z náhradníkù, drustvo vak nesmí poèet náhradníkù doplnit.
 nepøipustí provinivího se náhradníka ke høe a drustvo poèet náhradníkù
nesmí doplnit.
b) Jestlie se èlen drustva dopustí pøestupku v dobì od vstupu rozhodèího na
hrací plochu k zahájení utkání do vlastního zahájení utkání, udìluje rozhodèí
osobní tresty v rámci pravomoci uplatòovat pravidla.
Jestlie rozhodèí
 vylouèí hráèe, smí za tohoto hráèe nastoupit nìkterý z náhradníkù, drustvo vak nesmí doplnit poèet náhradníkù.
 vylouèí náhradníka a drustvo nesmí poèet náhradníkù doplnit.
c) Jestlie se èlen drustva dopustí jakéhokoli pøestupku v dobì od zahájení utkání
do ukonèení utkání (vè. poloèasové pøestávky), udìluje rozhodèí osobní tresty v rámci pravomoci uplatòovat pravidla.
Dopustí-li se èlen drustva pøestupku o poloèasové pøestávce, udìlí mu rozhodèí za úèasti kapitána drustva pøísluný osobní trest a udìlení trestu oznámí
prostøednictvím poøadatelské sluby (hlasatele) divákùm.
Jestlie rozhodèí
 vylouèí hráèe, nesmí za tohoto hráèe nastoupit náhradník a drustvo utkání dohraje s mením poètem hráèù.
 vylouèí náhradníka a drustvo nesmí poèet náhradníkù doplnit.
d) Jestlie se èlen drustva dopustí jakéhokoli pøestupku v dobì od ukonèení utkání do oputìní hrací plochy rozhodèím po ukonèení utkání, udìluje rozhodèí
osobní tresty v rámci pravomoci uplatòovat pravidla.
e) Jestlie se èlen drustva dopustí závaného provinìní v dobì od oputìní hrací plochy rozhodèím po ukonèení utkání do okamiku podpisu zápisu o utkání
kapitánem drustva po utkání, oznámí rozhodèí provinìní èlena drustva kapitánovi drustva. Provinìní provinivího se èlena drustva uvede rozhodèí na
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pøední stranu zápisu o utkání a kapitán drustva potvrdí jeho totonost.
3. Chování a vystupování funkcionáøù drustev
Funkcionáøi drustev jsou povinni chovat se za vech okolností slunì a korektnì.
V pøípadì jejich provinìní postupuje rozhodèí takto:
a) funkcionáøe, který se dopustí v dobì od podepsání zápisu o utkání kapitánem
drustva pøed utkáním do okamiku, kdy rozhodèí zahájí utkání, závaného
provinìní, nepøipustí rozhodèí na lavièku pro èleny a funkcionáøe drustva
nebo ho vykáe prostøednictvím kapitána z prostoru høitì.
b) funkcionáøe, který se v prùbìhu utkání chová zpùsobem, který má podle názoru rozhodèího charakter nesportovního chování, upozorní v pøítomnosti pøísluného kapitána na nevhodnost jeho poèínání s tím, e v pøípadì opakování
ho vykáe z prostoru høitì.
c) funkcionáøe, který se v prùbìhu utkání opakovanì chová zpùsobem, který má
podle názoru rozhodèího charakter nesportovního chování, nebo funkcionáøe, který se v prùbìhu utkání dopustí závaného provinìní, vykáe prostøednictvím kapitána pøísluného drustva z prostoru høitì.
d) Provinìní, kterého se funkcionáø dopustil v dobì od ukonèení utkání do okamiku podepsání zápisu o utkání kapitánem drustva po utkání, uvede rozhodèí do zápisu o utkání.
Vykázaný funkcionáø je povinen opustit prostor høitì. Odmítne-li vykázaný funkcionáø opustit prostor høitì, poádá rozhodèí hlavního poøadatele o zjednání nápravy a ve uvede v zápisu o utkání.
Vechna provinìní funkcionáøù drustev uvádí rozhodèí na pøední stranu zápisu
o utkání a kapitáni drustva jsou povinni svými podpisy potvrdit jejich totonost.
4. Chování a vystupování pøísluníkù drustva v dobì pøed podepsáním zápisu o utkání v dalích pøípadech
Jestlie se osoba, která je pøísluníkem drustva, dopustí jakéhokoli závaného
provinìní v dobì pøed pøedáním kapitánem podepsaného zápisu o utkání rozhodèímu, popíe rozhodèí provinìní této osoby na pøední stranu zápisu o utkání.
Kapitán drustva svým podpisem potvrdí jeho totonost a skuteènost, e byl
o události informován.
V pøípadì, e osoba, která v utkání byla pøísluníkem drustva, se dopustí jakéhokoli závaného provinìní po podepsání zápisu o utkání kapitánem drustva po
utkání, uvede rozhodèí jeho provinìní na zadní stranu zápisu o utkání a skuteènost svými podpisy potvrdí vichni pøítomní rozhodèí, pøípadnì i delegát utkání.
5. Chování a vystupování èlenù poøadatelské sluby
Èlenové poøadatelské sluby nepodléhají pravomoci rozhodèího. Pokud se nìkterý èlen poøadatelské sluby chová zpùsobem nevhodným nebo vùèi jiným osobám urálivým, poádá rozhodèí prostøednictvím kapitána domácího drustva
hlavního poøadatele o zjednání nápravy s tím, e ve popíe na zadní stranì zápisu o utkání.
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VÝKLAD K PRAVIDLU
Veobecná ustanovení
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pravidlo 12 stanoví zásady boje o míè a zásady jednání a chování hráèù. Boj
o míè smí být tvrdý, ale musí být èistý, bez zákeøností a hráèi mají respektovat
soupeøe. Vekeré poèínání hráèù má být za vech okolností sluné a korektní.
Úsilí hráèù o dosaení co nejlepího výsledku nemá být v rozporu se zásadami
sportovní etiky. Kadý hráè je povinen dbát o bezpeènost jak svou vlastní, tak
i o bezpeènost ostatních hráèù.
Za zakázaný zpùsob hry se povauje, jestlie hráè si v souboji o míè poèíná
nedbale, bezohlednì, nebo pouije nepøimìøenou sílu, pøièem
 za nedbalost se povauje nepozornost nebo nedostateèná pøedvídavost následkù boje o míè, ale stále jetì ve sportovním duchu; rozhodèí naøídí herní trest, osobní trest ale neudìluje
 za bezohlednost se povauje, jestlie hráè si v souboji o míè v rozporu se
zásadami sportovního chování nebere ohledy na bezpeènost a zdraví soupeøe; rozhodèí naøídí herní trest a hráèe napomene za nesportovní chování.
 Za pouití nepøimìøené síly se povauje takový zpùsob boje, kterým pøehnanou tvrdostí ohrouje zdraví nebo bezpeènost soupeøe; rozhodèí naøídí
herní trest a hráèe vylouèí za surovou hru nebo hrubé nesportovní chování.
Pravidla fotbalu dávají rozhodèímu pravomoc k udìlování trestù; podle povahy pøestupku rozhodèí naøizuje tresty herní a udìluje tresty osobní. Herními
tresty jsou pøímé volné kopy, nepøímé volné kopy a pokutový kop; osobními
tresty jsou napomenutí a vylouèení. Èást A pravidla 12 uvádí pøestupky, za
které rozhodèí naøizuje pøímý volný kop nebo pokutový kop, èást B pøestupky, za které rozhodèí naøizuje nepøímý volný kop; èásti C a D uvádìjí pøestupky, za které rozhodèí udìluje osobní tresty.
Pravomoc rozhodèího udìlovat osobní tresty zaèíná vstupem rozhodèího na
hrací plochu k zahájení utkání a trvá a do odchodu rozhodèího z hrací plochy
po ukonèení utkání; trvá tedy i po dobu vech pøeruení hry a po dobu vech
pøestávek (viz rozhodnutí FAÈR è. 2 k pravidlu 12).
Dopustí-li se hráè pøestupku na hrací ploe v dobì, kdy je míè ve høe, rozhodèí pøeruí hru, udìlí pøípadný osobní trest a drustvo potrestá pøísluným herním trestem. Pokud rozhodèí poskytne výhodu ve høe, hru nepøeruuje, a pøípadný osobní trest udìlí a pøi nejbliím pøeruení hry; drustvo vak ji pøísluným kopem potrestat nemùe (vyjma pøípadu popsaného v èl. 18 pravidla
5).
Dopustí-li se rùzných pøestupkù souèasnì dva hráèi tého drustva, potrestá
rozhodèí pøísluným herním trestem tìí pøestupek (za tìí pøestupek se povauje ten, za který rozhodèí naøídí pøímý volný, pøípadnì pokutový kop).
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(6)

(7)

Dopustí-li se shodných pøestupkù souèasnì dva hráèi tého drustva, naváe
rozhodèí hru pøísluným kopem v místì, které je blíe k brance provinivího
se drustva (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Dopustí-li se rùzných pøestupkù souèasnì dva hráèi soupeøících drustev, potrestá rozhodèí pøísluným herním trestem to drustvo, jeho hráè se dopustil
tìího pøestupku.
Dopustí-li se shodných pøestupkù souèasnì dva hráèi soupeøících drustev,
naváe rozhodèí hru míèem rozhodèího v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Ve vech uvedených pøípadech udìlí rozhodèí hráèùm osobní tresty za vechny pøestupky, které ve smyslu pravidla 12 udìlení osobního trestu vyadují.
Dopustí-li se hráè, který je na hrací ploe, jakéhokoli pøestupku vùèi jiné osobì, ne hráèi soupeøova drustva, udìlí mu rozhodèí odpovídající osobní trest;
jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu pøeruí hru, naváe ji nepøímým volným kopem z toho místa na hrací ploe, kde se hráè dopustil pøestupku (s ohledem na
ustanovení pravidla 13).
Dopustí-li se jakéhokoli provinìní osoba nezúèastnìná na høe na hrací ploe
v dobì, kdy je míè ve høe, pøeruí rozhodèí hru a zajistí, aby uvedená osoba
opustila hrací plochu. Hru naváe míèem rozhodèího v místì, kde byl míè
v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13). Jedná-li se
o náhradníka nebo vystøídaného hráèe, udìlí mu rozhodèí i odpovídající osobní trest a hru naváe nepøímým volným kopem v místì, kde byl míè
v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).

PØESTUPKY TRESTANÉ PØÍMÝM VOLNÝM KOPEM
(èást A pravidla 12)
(8)

(9)

Rozhodèí je oprávnìn naøídit pøímý volný kop nebo pokutový kop jen za pøestupky hráèù uvedené v èásti A pravidla 12, kterých se hráè na hrací ploe
dopustí vùèi hráèi soupeøova drustva v dobì, kdy byl míè ve høe.
Jestlie se stejného pøestupku hráè dopustí sice v dobì, kdy míè byl ve høe, ale
v místì mimo hrací plochu, udìlí mu rozhodèí pouze osobní trest. Jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu pøeruí hru, naváe ji míèem rozhodèího na tom místì
hrací plochy, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem zvlátní ustanovení pravidla 8).
Jestlie se stejného pøestupku hráè dopustí v dobì, kdy byl míè ze hry, a ji
na hrací ploe nebo mimo ni, udìlí rozhodèí hráèi pouze osobní trest.
Jestlie rozhodèí pøeruí hru, aby naøídil volný nebo pokutový kop, rozhoduje
se podle toho, kde na hrací ploe k pøestupku dolo.
a) Jestlie k pøestupku dolo v dùsledku fyzického kontaktu se soupeøem nebo
pokusem o tento fyzický kontakt, a to i nepøímo, napø. hozením nìjakého
pøedmìtu, plivnutím apod., povauje rozhodèí za místo pøestupku to místo
na hrací ploe, kde dolo nebo mìlo dojít k fyzickému kontaktu; kopne-li
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napø. hráè, který stojí ve vlastním pokutovém území soupeøe, který je mimo
pokutové území, naøídí rozhodèí proti jeho drustvu pøímý volný kop, protoe napadený hráè se nacházel mimo pokutové území.
b) Jestlie se jednalo o pøestupek sice s fyzickým kontaktem, ale napadený hráè se nacházel mimo hrací plochu (napø. plivnutí na hráèe, který
je oetøován za pomezní èárou), nebo u pøestupkù verbálního charakteru, jako jsou projevy nesouhlasu, uráky apod., a ve vech ostatních pøípadech, kde pravidla naøizují navázat hru nepøímým volným kopem,
povauje rozhodèí za místo pøestupku to místo na hrací ploe, kde se
nacházel proviniví se hráè.
c) Zahraje-li hráè úmyslnì míè rukou, je místem pøestupku to místo na hrací
ploe, kde dolo ke kontaktu ruky a míèe; zahraje-li napø. hráè nebo brankáø, který stojí ve vlastním pokutovém území úmyslnì míè rukou mimo
vlastní pokutové území, naøídí rozhodèí pøímý volný kop z pøísluného místa
mimo pokutové území.
d) Pøestupky, ke kterým dolo pøímo na nìkteré z èar ohranièujících pokutové
území, se povaují za pøestupky uvnitø pokutového území.
Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeøe
(10) Kadé kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeøe, i kdyby k nìmu dolo v boji
o míè, musí rozhodèí potrestat, dolo-li k nìmu podle jeho názoru z nedbalosti, bezohlednosti nebo za pouití nepøimìøené síly.
Kopnutím se rovnì rozumí
 úder kolenem, nebo
 zasaení soupeøe podrákou kopaèky tøeba i prostøednictvím míèe (tzv. lapák, lapák pøes míè), nebo
 zasaení soupeøe podrákou kopaèky ve skluzu zezadu, ze strany nebo zepøedu.
Za pokus o kopnutí se povauje kadý úmyslný pøestupek hráèe, pøi nìm sice
nedolo k fyzickému kontaktu, ale to jen proto, e soupeø staèil pøed kopnutím uhnout.
Podraení nebo pokus o podraení soupeøe
(11) Podraením soupeøe se rozumí zákrok, pøi nìm hráè zpùsobí pád soupeøe nastavením nohy, zahákováním nohy soupeøe zezadu nebo ze strany, nebo skluzem.
Za podraení se rovnì povauje, sehne-li se hráè za soupeøem nebo pøed ním
a tak pøivodí jeho pád (tzv. stolièka). Tento zákrok je zvlátì nebezpeèný proti
hráèi ve výskoku, pøedevím proti brankáøi chytajícímu míè.
Za pokus o podraení se povauje kadý úmyslný pøestupek hráèe, pøi nìm
sice nedolo k podraení, ale to jen proto, e soupeø se staèil zákroku vyhnout.
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Skoèení na soupeøe
(12) Skoèením na soupeøe se rozumí zákrok, pøi nìm hráè provede výskok nejen
vzhùru, ale i smìrem na soupeøe s následným fyzickým kontaktem.
Za skoèení na soupeøe se rovnì povauje naskoèení hráèe zezadu na soupeøe,
i kdy pøi tom hráè upaí, aby zdùraznil, e pøi výskoku nepouívá rukou, nebo
skoèení hráèe smìrem proti soupeøi na míè, kterým právì soupeø hraje.
Za poruení pravidla se vak nepovauje, jestlie hráè nebo brankáø vyskoèí
a zasáhne míè a teprve potom o soupeøe zavadí nebo na nìj i spadne.
Vraení do soupeøe
(13) Pøi boji o míè je dovoleno plnì uplatnit tìlesnou sílu, proto hráè smí do soupeøe dovoleným zpùsobem vrazit; vraení vak nesmí být podle názoru rozhodèího prudké, bezohledné, ani pøi nìm nesmí být pouito nepøimìøené síly.
Vráet smí hráè pouze v boji o míè a v bezprostøední vzdálenosti od míèe, pøièem za bezprostøední vzdálenost se povauje vzdálenost nepøesahující 2 m;
za dovolený zpùsob vráení se povauje pouze vráení ramenem do ramene soupeøe nebo vráení ramenem zezadu do soupeøovy lopatky, pøièem vráející hráè
musí mít pai, jejím ramenem do soupeøe vráí, u tìla, a oba hráèi pøitom musí
být na stejné úrovni, tzn., e oba musí být buï na zemi nebo ve výskoku.
Jestlie hráè vráí ramenem do soupeøova hrudníku, povauje se jeho zákrok
za nedovolené vráení. Za nedovolený zpùsob vráení se povauje i takový
zákrok, pøi nìm hráè prudce vráí vlastním hrudníkem zezadu do soupeøe,
i kdy pøitom upaí, aby naznaèil, e nepouil rukou. Jestlie vráející hráè
nemá pøi vráení pai u tìla, povauje se jeho zákrok za strèení do soupeøe.
Obrátí-li se hráè z taktických dùvodù zády k soupeøi proto, aby kryl míè, smí
do nìho soupeø zezadu dovoleným zpùsobem vráet.
Udeøení nebo pokus o udeøení soupeøe
(14) Kadé udeøení soupeøe, i kdyby k nìmu dolo v boji o míè, musí rozhodèí
potrestat, je-li podle jeho názoru nedbalé, bezohledné nebo s pouitím nepøimìøené síly. Za udeøení soupeøe se rovnì povauje úder hlavou nebo udeøení
míèem èi jiným pøedmìtem, který hráè drí v ruce, nebo který po soupeøi hodí;
pøitom není podstatné, zda hozeným pøedmìtem soupeøe zasáhne. Jestlie napø.
brankáø úmyslnì udeøí soupeøe míèem, který drí v rukou, nebo zasáhne soupeøe prudce hozeným míèem, jedná se rovnì o udeøení soupeøe.
Za pokus o udeøení se povauje kadý úmyslný pøestupek hráèe, pøi nìm sice
nedolo k fyzickému kontaktu, ale to jen proto, e soupeø staèil pøed udeøením
uhnout.
Strèení do soupeøe
(15) Strèením se rozumí strèení, odstrèení nebo postrèení soupeøe a to nejen rukou,
paí nebo loktem, ale i jinou èástí tìla, napø. stehnem nebo hýdí. Rozhodující
není prudkost strèení; je-li soupeø v pohybu, staèí do nìj nìkdy strèit jen lehce, aby ztratil rovnováhu.
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Nedovolené zastavení soupeøe
(16) Pøi zastavování soupeøe musí hráè nejprve zahrát míèem a teprve potom smí
dojít k tìlesnému kontaktu obou hráèù.
Nejèastìjím zpùsobem zastavení soupeøe je odebrání míèe soupeøi skluzem.
Pøi odebírání míèe skluzem není pravidlo porueno, jestlie bránící hráè nejprve zasáhne míè, a to ani v pøípadì, jestlie soupeø následnì upadne pøes nohu,
kterou pøedtím bránící hráè míèem zahrál. Zasáhne-li vak hráè pøi odebírání
míèe skluzem nejprve soupeøe a teprve potom míè, povauje se to za zakázaný
zpùsob hry. Za zakázaný zpùsob hry se povauje rovnì to, jestlie hráè zasáhne míè i soupeøe souèasnì, nebo jestlie hráè sice jednou nohou soupeøi
míè odebere, ale soupeøe pøitom zasáhne druhou nohou.
O pøestupek stejného charakteru se jedná také v pøípadì, e hráè ve snaze odebrat soupeøi míè se soupeøe dotkne tìlem døíve ne míèe.
Plivnutí na soupeøe
(17) Plivne-li hráè na soupeøe, rozhodèí pøeruí hru, provinivího se hráèe vylouèí
a ve prospìch soupeøova drustva naøídí pøímý volný popøípadì pokutový kop.
Rozhodèí vak mùe potrestat hráèe jen v pøípadì, e pøestupek vidìl, nebo
jestlie ho o pøestupku informoval asistent rozhodèího.
Drení soupeøe
(18) Drením se rozumí aktivní drení, tj. uchopení nebo tahání soupeøe za úbor,
za pai nebo za kteroukoli jinou èást tìla soupeøe a ji rukou, paí nebo
i kteroukoli jinou èástí tìla (napø. stehnem nebo hýdí) se zámìrem bránit soupeøi ve volném pohybu. Rozpaí-li hráè ruce, aby dotekem soupeøi zabránil ve
volném pohybu, drí soupeøe. Za drení soupeøe se rovnì povauje, jestlie
hráè vyskoèí po míèi a pøi výskoku se rukou nebo rukama opøe o stojícího
soupeøe.
Trestá-li rozhodèí drení, nesmí pøi rozhodování o místu pøestupku zvýhodnit
drustvo, jeho hráè se pøestupku dopustil.
Hra rukou
(19) Za zakázaný zpùsob hry se povauje, jestlie hráè (kromì brankáøe ve vlastním pokutovém území) zahraje  podle názoru rozhodèího úmyslnì  míè rukou nebo se rukou míèe dotkne; za ruku se pøitom povauje pae od ramene
a k prstùm. Za poruení pravidla se rovnì povauje zahrání míèe rukou
z nedbalosti, neopatrnosti nebo nedostateèné pøedvídavosti následkù boje
o míè; obecnì se má za to, e hráè hraje rukou vìdomì, jde-li ruka k míèi.
Aby pøi posuzování hry rukou v pokutovém území nedocházelo k závaným
pøehmatùm doporuèuje se, aby rozhodèí v pøípadì, e má pochybnosti o tom,
zda bránící nebo útoèící hráè zahrál rukou skuteènì úmyslnì, rozhodl ve prospìch bránícího drustva.
(20) Za úmyslnou hru rukou je tøeba povaovat, jestlie hráè zadrením nebo zahráním míèe rukou získá pro sebe nebo pro své drustvo výhodu.
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Pøi posuzování, zda se jednalo o úmyslnou hru rukou, musí rozhodèí posoudit
tyto aspekty:
 zda se jednalo o pohyb ruky k míèi nebo pohyb míèe k ruce,
 zda ruka hráèe byla v pøirozené pozici odpovídající pohybu hráèe,
 zda se hráè snaí pøedejít tomu, aby se míè dotkl jeho ruky,
 zda hráè mìl monost kontaktu ruky a míèe pøedejít,
 zda nepouil ruky nebo pae k úmyslnému zahrání míèem.
(21) Za poruení pravidla rozhodèí nebude povaovat napø. tyto situace:
 míè je nastøelen na ruku, kterou má hráè u tìla, nebo
 hráè po souboji o míè upadne na míè nebo se po pádu nechtìnì dotkne
míèe rukou, nebo
 hráè se po pádu na zem snaí vstát, pøitom se rukou opøe o zem a míè se
zastaví o jeho ruku, nebo
 hráè si instinktivnì a reflexivním pohybem chrání pøed prudce vystøeleným
míèem choulostivou èást tìla, napø. oblièej, genitálie, ale i hrudník apod.,
nebo
 se míè odrazí od ramena hráèe, nebo
 pøi odkopu míèe si hráè nastøelí vlastní ruku

PØESTUPKY TRESTANÉ NEPØÍMÝM VOLNÝM
KOPEM (èást B pravidla 12)
(22) Rozhodèí je oprávnìn naøídit nepøímý volný kop za pøestupek uvedený v èásti
B pravidla 12, kterého se hráè dopustí na hrací ploe v dobì, kdy byl míè ve
høe; hru rozhodèí naváe nepøímým volným kopem na tom místì hrací plochy, kde se nacházel proviniví se hráè (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 8). Nepøímý volný kop vak rozhodèí naøídí také za pøestupky, které Pravidla fotbalu uvádìjí na jiných místech ne v pravidle 12.
Nebezpeèná hra
(23) Za nebezpeènou hru se povauje takový zpùsob hry, pøi kterém sice nedojde
ke kontaktu se soupeøem, ale v jeho dùsledku soupeø z obavy pøed zranìním
nemùe sám míèem hrát. Jestlie se hráè pøi zákroku soupeøe dotkne, nejedná
se o nebezpeènou hru, nýbr o nìkterý z pøestupkù uvedených v èásti A pravidla 12.
(24) Za nebezpeènou hru vùèi soupeøi se povauje, jestlie napø. hráè
 snaí se zasáhnout nohou míè na úrovni trupu nebo hlavy soupeøe, který je
v bezprostøední blízkosti míèe (tzv. vysoká noha), nebo
 provede smìrem na hráèe soupeøe tzv. nùky, nebo
 nastaví nohu podrákou kopaèky proti noze soupeøe a pøitom nedojde ke
kontaktu hráèù, nebo
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 nastaví nebo zvedne zbyteènì vysoko nohu nebo koleno proti tìlu soupeøe,
nebo
 snaí se vykopnout míè z rukou stojícího nebo leícího brankáøe soupeøova
drustva.
(25) Nebezpeènou hrou vùèi vlastní osobì sice hráè ohrouje pouze svou vlastní
bezpeènost, ale jeho jednání je pøesto v rozporu s pravidly, protoe tím soupeøi omezuje monost hrát míèem. Za nebezpeènou hru vùèi vlastní osobì se
povauje, jestlie napø. hráè
 snaí se zahrát míè hlavou pod úrovní pasu soupeøe v okamiku, kdy soupeø se snaí hrát míèem regulérnì nohou, nebo
 upadne na míè a zùstane na nìm nebo tìsnì u nìj leet, a tím znemoní
soupeøi hrát míèem regulérnì nohou, nebo
 snaí se zahrát míè nohou, z ní se mu vyzula kopaèka. V pøípadì, e hráè
ztratí kopaèku náhodnì a bezprostøednì nato dosáhne nebo se snaí dosáhnout branky, nejedná se o pøestupek.
(26) Za nebezpeènou hru vùèi vlastní osobì se rovnì povauje, vrhne-li se brankáø ve spletité a nebezpeèné situaci po míèi, aby se ho zmocnil. Takový zákrok vak odpovídá vitému zpùsobu hry brankáøe a proto se netrestá. Rozhodèí vak musí rozliit nebezpeèný zpùsob hry brankáøe vùèi vlastní osobì
od nebezpeèných zákrokù brankáøe vùèi soupeøi.
Bránìní soupeøi v pohybu
(27) Nedovoleným bránìním se rozumí, pøekáí-li hráè, který nehraje míèem, tìlem soupeøi ve volném pohybu tak, e soupeøe zastaví, pøinutí ho ke zpomalení nebo zmìnì smìru pohybu; oba se pøitom nemusejí navzájem dotknout.
Za nedovolené bránìní soupeøi v pohybu se rovnì povauje, jestlie hráè zámìrnì probíhá mezi soupeøem a míèem, ani by mìl v úmyslu se míèe zmocnit nebo jím hrát. Rovnì hráè, který pøihrál míè spoluhráèi nebo brankáøi
a potom soupeøi, který chce zasáhnout do hry, úmyslnì pøekáí v pohybu, poruuje pravidlo. Obrátí-li se vak hráè èelem k vlastnímu brankáøi, který má
míè pod kontrolou, neporuuje tento hráè pravidlo, pokud soupeøi aktivnì nebrání v pohybu.
Pravidlo poruuje také hráè, který se nesnaí hrát míèem a brání v pohybu
soupeøovu brankáøi v dobì, kdy brankáø vyráí nebo chytá míè, nebo v dobì,
kdy míè není v jejich bezprostøední blízkosti.
Hráè, který právì hraje míèem (má míè pod kontrolou), smí soupeøi bránit
v získání míèe a neporuuje pøitom pravidlo. Pøitom vak musí být tváøí a tìlem obrácen k míèi (nikoli k soupeøi) a nesmí se sehnout a tím soupeøe odstrèit. Obrátí-li se hráè zády k soupeøi proto, aby z taktických dùvodù umonil
míèi opustit hrací plochu, neporuuje pravidlo a soupeø do nìho smí dovoleným zpùsobem zezadu vráet.

86

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

86

13.7.2011, 9:47

Pravidlo 12  Zakázaná hra a nesportovní chování
Bránìní brankáøi v rozehrání míèe
(28) Pravidlo poruuje hráè, který aktivnì pøekáí soupeøovu brankáøi, aby se zbavil míèe, který drí v rukou. Jestlie napø. hráè poskakuje nebo pobíhá pøed
brankáøem, a tím ho nutí, aby míè drel v rukou déle, ne dovolují pravidla,
poruuje pravidlo. Za poruení pravidla se nepovauje, jestlie se hráè pøed
brankáøe pouze postaví, brankáø má toti monost míè vyhodit.
Pøestupky brankáøe
(29) Brankáø má ve vlastním pokutovém území míè v rukou pod kontrolou, jestlie
stojí na nohou a míè má v rukou. Brankáø má míè pod kontrolou i tehdy,
kdy míèem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu a zase ho chytá.
Brankáø smí mít míè pod kontrolou pouze omezenou dobu, pak se jej musí
zbavit, tj. buï ho vykopnout, vyhodit nebo ho poloit èi pustit na zem; potom
jím i ve vlastním pokutovém území mùe dál hrát, ale ji ne rukou. Rukou se
míèe smí znovu dotknout poté, co míèem zahraje nebo se ho dotkne jiný hráè,
nejedná-li se ovem o zpìtnou pøihrávku vlastnímu brankáøi (viz èl. 32).
(30) Za získání míèe pod kontrolu se rovnì povauje, jestlie brankáø míè dotykem
jedné nebo obou rukou, jedné nebo obou paí nebo jejich èástí zadrí a dál jej
hraje nohama. V tomto pøípadì se brankáø nesmí míèe dotknout znovu rukou
døíve, ne míèem zahraje nebo se ho dotkne jiný hráè, nejedná-li se o zpìtnou
pøihrávku vlastnímu brankáøi (viz èl. 32), jinak jej rozhodèí potrestá za poruení pravidla. Doba, po kterou míè hraje nohama, není nijak èasovì omezena.
Jestlie se ale podle názoru rozhodèího jedná o náhodnì odraený nebo nastøelený míè, napø. kdy brankáø vyráí robinsonádou støelu soupeøe, pak se
nejedná o pøípad, kdy brankáø má míè pod kontrolou, a proto smí dále míèem
hrát i rukou.
(31) Doba, bìhem ní smí mít brankáø míè v rukou pod kontrolou, je omezena na
nejvýe est sekund. Za poruení pravidla proto potrestá rozhodèí brankáøe,
který
 má míè v rukou pod kontrolou déle ne est sekund, nebo
 pøedtím, ne se s míèem v rukou postaví na nohy, podle názoru rozhodèího
úmyslnì promarní tolik èasu, e se potom nestaèí míèe zbavit do esti sekund.
Zpìtná pøihrávka brankáøi
(32) Hráè smí kdykoli pøihrát míè svému brankáøi (zahrát tzv. malou domù); jestlie ale brankáøi pøihraje míè úmyslnì nohou pod kolenem nebo rukama z vhazování, nesmí se brankáø míèe dotknout rukou, jinak poruuje pravidlo.
Za pøihrání nohou, po nìm se brankáø nesmí dotknout míèe rukou, se povauje jestlie napø.
 brankáø obdrí pøihrávku pøímo ze hry, nebo
 brankáø obdrí pøihrávku z jakéhokoli kopu, nebo
 spoluhráè nohou míè zastaví, aby ho pøenechal brankáøi, nebo
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 spoluhráè nepøihraje pøímo brankáøi, ale brankáø si pro míè dobìhne, nebo
 brankáø si pøihrávku nejprve zastaví nohou a poté, tøeba i po nìkolika krocích, míè uchopí do rukou.
Za zpìtnou pøihrávku brankáøi rozhodèí drustvo nepotrestá, jestlie brankáø
hraje rukou míè, který se náhodnì odrazí od nohy jeho spoluhráèe.
(33) Chce-li hráè zahrát míè zpìt svému brankáøi tak, aby po jeho pøihrávce brankáø mohl uchopit míè do rukou, mùe tak uèinit tìlem, hlavou, kolenem èi
stehnem. Jestlie vak hráè má míè u nohy, a pravidlo obejde tím, e si míè
nohou nadhodí na hlavu a potom ho pøihraje svému brankáøi hlavou, chová se
nesportovnì a rozhodèí ho napomene; pøitom není rozhodující, jestli se po jeho
pøihrávce brankáø rukou míèe dotkne èi nedotkne, rozhodující je úmysl hráèe
obejít ustanovení pravidla. Pøeruí-li rozhodèí z toho dùvodu hru, aby hráèe
napomenul, naváe ji nepøímým volným kopem v místì, kde se hráè pøestupku dopustil (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Stejnì bude postupovat rozhodèí v pøípadì, e hráè se pokusí obejít pravidlo
tím, e úmyslnì nadhodí míè nohou smìrem na hlavu svého spoluhráèe a ten
jej hlavou pøihraje svému brankáøi.
Jestlie se hráè pokusí obejít ustanovení pravidla pøi provádìní volného kopu,
a volný kop provede napø. tak, e míè rozehraje vlastnímu brankáøi kolenem,
rozhodèí ho napomene za nesportovní chování a nechá volný kop opakovat.

OSOBNÍ TRESTY
(34) Kadý hráè, a ji se nachází na hrací ploe nebo mimo ni, který se dopustí
vùèi soupeøi, spoluhráèi, rozhodèímu, asistentovi rozhodèího nebo proti jiné
osobì pøestupku, za který má být napomenut nebo vylouèen, nebo který pouije urálivých nebo hanlivých výrokù, musí být potrestán pøísluným trestem
podle povahy pøestupku.
Ve vech pøípadech, kde se v dalím bude hovoøit o udìlování osobních trestù, se citovaná ustanovení vztahují na vechny èleny drustva.
Osobní trest udìlí rozhodèí tak, e kartu pøísluné barvy zvedne do výe nad
rameno a zøetelnì ji ukáe provinivímu se hráèi. Rozhodèí nemusí osobní trest
udìlit ihned po provinìní hráèe. Vyaduje-li to situace, poskytne rozhodèí výhodu ve høe a osobní trest udìlí pøi nejbliím pøeruení hry.
V Pravidlech fotbalu se na øadì míst konkrétnì uvádí, kdy a za jaký pøestupek
musí hráè osobní trest obdret; v tìchto pøípadech se jedná o tzv. osobní tresty
taxativní, tj. takové, které je rozhodèí vdy povinen udìlit. Rozhodèí vak mùe
udìlit osobní trest i v souvislosti s pøestupky uvedenými v èásti A pravidla 12,
pokud usoudí, e charakter a povaha pøestupku udìlení osobního trestu vyaduje. V tìchto pøípadech se vak nejedná o tresty taxativní, protoe závanost
pøestupku posoudí pouze rozhodèí.
V pøípadì ménì závaných pøestupkù mùe rozhodèí nejprve upozornit hráèe,
e jeho zpùsob hry zaèíná vyboèovat z rámce pravidel, a teprve pøi dalím

88

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

88

13.7.2011, 9:47

Pravidlo 12  Zakázaná hra a nesportovní chování
pøestupku hráèe napomenout. V ádném pøípadì vak rozhodèí nemùe takto
postupovat v pøípadì, e Pravidla fotbalu udìlení osobního trestu ukládají.

Napomenutí (èást C pravidla 12)
(35) Pravidlo 12 uvádí v èásti C sedm pøestupkù, za které musí být hráè vdy napomenut; mimoto se vak v Pravidlech fotbalu na øadì míst uvádìjí jetì dalí
pøestupky, za které musí být hráè rovnì napomenut; ve vech tìchto pøípadech se jedná o osobní tresty tzv. taxativní.
Nesportovní chování
(36) Pøestupku se dopoutí hráè, je-li podle názoru rozhodèího jeho jednání v rozporu se zásadami sluného chování a èestného boje o míè.
Rozhodèí rovnì napomene za nesportovní chování hráèe, který pouije vùèi
soupeøi nebo jiné osobì výhrùná nebo provokativní gesta (pokud rozhodèí
jeho jednání neposoudí jako chování hrubì nesportovní).
(37) Jestlie rozhodèí pøeruí hru, aby hráèe napomenul za nesportovní chování,
naváe hru nepøímým volným kopem na tom místì hrací plochy, kde se nacházel proviniví se hráè; jestlie se vak hráè souèasnì dopustí pøestupku ve
smyslu èásti A pravidla 12, naøídí rozhodèí pøímý volný kop z místa, kde
k pøestupku dolo (vdy s ohledem na ustanovení pravidla 13) nebo pokutový
kop.
Jestlie k pøestupku dolo v pøeruené høe nebo mimo hrací plochu, udìlí rozhodèí hráèi pouze osobní trest a hru naváe zpùsobem odpovídajícím dùvodu,
pro který byla hra pøeruena.
(38) Rozhodèí napomene za nesportovní chování hráèe, který zahraje míè úmyslnì
rukou (vyjma brankáøe ve vlastním pokutovém území), aby zmaøil slibnì se
rozvíjející útoènou akci soupeøe; stejnì rozhodèí napomene hráèe nebo brankáøe, který zmaøí slibnì se rozvíjející útoènou akci soupeøe tím, e zastaví
pronikajícího hráèe nìkterým z dalích pøestupkù, za které se v souladu s èástí
A pravidla 12 naøizuje pøímý volný, popøípadì pokutový kop. Za slibnì se
rozvíjející útoènou akci se napø. povauje taková herní situace, která by bez
poruení pravidla bránícím hráèem umonila po jedné èi dvou pøihrávkách pøímo ohrozit branku.
(39) Skluz jako obranný zákrok, jím se snaí odebrat míè, musí hráè pouívat ohleduplnì vùèi soupeøi. Proto jako nesportovní chování mùe rozhodèí posoudit
kadý skluz, pøi nìm hráè nezasáhne míè, ale podrazí nebo kopne soupeøe.
Podle názoru rozhodèího vak takový zákrok mùe být posouzen i jako surová hra (viz èl. 50).
(40) Rozhodèí napomene za nesportovní chování hráèe, který se svým jednáním
nebo chováním pokusí oklamat rozhodèího nebo asistenta rozhodèího, nebo
který se nesportovním zpùsobem pokusí oklamat soupeøe. Takovým projevem
nesportovního chování hráèe je napø.
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 pokus hráèe o docílení branky rukou, nebo
 úmyslné provedení volného kopu nebo vhazování pøesto, e rozhodèí hráèe vyzval, aby vyèkal a na jeho pokyn, nebo
 simulace nafilmováním pádu nebo zvelièením následkù kontaktu se soupeøem, která má kdekoli na hrací ploe pøimìt rozhodèího k naøízení kopu,
nebo
 pøedstírání zranìní, apod.
(41) Dalím projevem nesportovního chování napø. mùe být, jestlie hráè
 dopustí se nìkterého z prvních sedmi pøestupkù uvedených v èásti A Pravidla 12 bezohledným zpùsobem, nebo
 povìøený kapitánem k provedení kopu odmítne kop provést, provede kop
úmyslnì nesprávnì nebo
 provede pokutový kop, aèkoli k tomu nebyl urèen, nebo
 drí soupeøe bez snahy, úmyslu nebo monosti hrát míèem, nebo
 ruí soupeøe provádìjícího kop nebo vhazování tím, e nevhodnì gestikuluje, pobíhá nebo pokøikuje, nebo
 úmyslnì zakopne míè mimo hrací plochu, (jako projev nesouhlasu s rozhodnutím rozhodèího), nebo
 úmyslnì zalehne míè, nebo vsedì zadrí míè mezi nohama tak, aby jím soupeø nemohl hrát, nebo
 pokøikem nebo jiným nesportovním zpùsobem se snaí zmást nebo ruit
soupeøe, a ji na hrací ploe nebo mimo ni, nebo
 pokusí se obejít ustanovení pravidla 12, aby mohl beztrestnì pøihrát míè
nohou svému brankáøi (viz rozhodnutí IFAB è. 3 k pravidlu 12), nebo
 zavìsí se na brankové bøevno, nebo
 v prùbìhu utkání úmyslnì pokodí míè èi pøísluenství hrací plochy nebo
vybavení høitì, nebo
 zadrí nebo se pokusí zadret míè, popøípadì zmìnit smìr jeho pohybu hozením nìjakého pøedmìtu, nebo
 neuposlechne pokynu rozhodèího.
Projevy nespokojenosti a protestování
(42) Pøestupku se dopoutí hráè, který slovy, gesty, posuòky nebo jiným podobným jednáním projevuje nespokojenost s rozhodnutím rozhodèího nebo protestuje proti jeho rozhodnutí, nebo hráè, který obdobnì nesouhlasí se signalizací asistenta rozhodèího. Jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu pøeruí hru, naváe ji nepøímým volným kopem na tom místì hrací plochy, kde se hráè dopustil
pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Soustavné poruování pravidel
(43) Pøestupku se dopoutí hráè, který se opakovanì dopoutí poruení pravidla ve
smyslu èásti A nebo B pravidla 12, i kdy jednotlivé pøestupky samy o sobì
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nejsou dùvodem k napomenutí. Jestlie napøíklad obránce drustva opakovanì zastavuje hráèe soupeøe drením, tedy pøestupkem, jen sám o sobì není
dùvodem k udìlení osobního trestu (vyjma pøípadu, kdy se jedná o zmaøení
slibnì se rozvíjející akce, viz èl. 38), soustavnì poruuje pravidlo.
Zdrování pøi navazování hry
(44) Kadý pokus hráèe zdrovat a promaròovat èas pøi navazování hry potrestá
rozhodèí napomenutím. Hráè poruuje pravidlo, jestlie napø.
 postaví se pøed míè nebo zaujímá pøedepsanou vzdálenost zdlouhavým zpùsobem, aby znemonil soupeøi rychlé provedení kopu, nebo
 úmyslnì odnese, odkopne nebo odhodí míè od místa kopu nebo vhazování,
pøièem není rozhodující, zda se tohoto pøestupku dopustí hráè bránící nebo
útoèící strany, nebo
 pøi vhazování míèe naznaèí vhození a potom pøedá míè ke vhození svému
spoluhráèi, nebo
 podle názoru rozhodèího úmyslnì otálí s provedením kopu nebo vhazování, nebo
 jako brankáø odmítne pøi provádìní pokutového kopu zaujmout místo v brance na brankové èáøe.
Nedodrení pøedepsané vzdálenosti
(45) Pøestupku se dopoutí hráè, který úmyslnì zdrí provedení volného kopu, kopu
z rohu nebo vhazování míèe, napø. tím, e
 pøed provedením kopu nebo vhozením míèe zkrátí pøedepsanou vzdálenost
tím, e pøedèasnì vybìhne proti míèi, nebo
 provokuje soupeøe, nebo vyvolává nebezpeèí støetu s protihráèem úmyslným hraním míèe poté, co rozhodèí pøeruil hru.
Vstup na hrací plochu bez souhlasu rozhodèího
(46) Pøestupku se dopoutí hráè, který úmyslnì a bez souhlasu rozhodèího vstoupí
na hrací plochu (viz èl. 12 pravidla 3). Tohoto pøestupku se mùe dopustit
napø.
 hráè, který po zahájení utkání doplòuje své drustvo, nebo
 hráè, který doèasnì opustil hrací plochu, nebo
 hráè, kterého rozhodèí vykázal z hrací plochy pro závadu na výstroji.
Jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu pøeruí hru, aby hráèe napomenul, naváe
hru nepøímým volným kopem na tom místì hrací plochy, kde byl míè v okamiku pøeruení hry; jestlie se vak proviniví hráè následnì dopustí dalího
pøestupku ve smyslu èásti A pravidla 12, naøídí rozhodèí podle místa, kde se
hráè dopustil dalího pøestupku, pøímý volný kop (vdy s ohledem na ustanovení pravidla 13), nebo pokutový kop.
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Oputìní hrací plochy bez souhlasu rozhodèího
(47) Pøestupku se dopoutí hráè, který úmyslnì a bez souhlasu rozhodèího hrací
plochu opustí s výjimkou pøípadù uvedených ve èl. 22 pravidla 3. Jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu pøeruí hru, aby hráèe napomenul, naøídí nepøímý volný kop v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry (s ohledem na ustanovení pravidla 13).

Vylouèení (èást D pravidla 12)
(48) Pravidlo 12 uvádí v èásti D sedm pøestupkù, za které musí být hráè vylouèen;
mimoto se vak v Pravidlech fotbalu na øadì míst uvádìjí jetì dalí pøestupky,
za které musí rozhodèí rovnì hráèe vylouèit.
Vylouèení pøed utkáním, v prùbìhu utkání a po ukonèení utkání
(49) Jestlie rozhodèí vylouèí hráèe v dobì, kdy utkání jetì nebylo zahájeno, nastoupí jeho drustvo k utkání s nezmeneným poètem hráèù, protoe za tohoto
hráèe smí nastoupit nìkterý z náhradníkù.
Jestlie rozhodèí vylouèí náhradníka v dobì, kdy utkání jetì nebylo zahájeno, nesmí drustvo poèet náhradníkù doplnit.
Jestlie rozhodèí vylouèí hráèe v prùbìhu utkání, pokraèuje drustvo ve høe
s mením poètem hráèù.
Jestlie rozhodèí vylouèí náhradníka v prùbìhu utkání, nesmí drustvo poèet
náhradníkù doplnit.
Rozhodèí je oprávnìn ukázat ÈK hráèi nebo náhradníkovi i po skonèení utkání, a právì tak je oprávnìn ukázat ÈK i hráèùm vystøídaným nebo odvolaným.
Surová hra
(50) Surové hry se dopustí hráè, který podle názoru rozhodèího v nepøeruené høe
se na hrací ploe v souboji o míè dopustí nìkterého ze prvních sedmi pøestupkù uvedených v èásti A pravidla 12 vùèi soupeøi za pouití nepøimìøené síly,
brutality, úmyslnì, násilnì nebo se zámìrem ho zranit.
Za surovou hru se mimo jiné povauje skluz, pøi nìm hráè ohrozí zdraví nebo
bezpeènost soupeøe.
Hrubé nesportovní chování
(51) Hráè se dopustí hrubého nesportovního chování, pokud pouije nepøimìøenou
sílu nebo brutalitu vùèi soupeøi mimo boj o míè. Hráè se rovnì dopustí hrubého nesportovního chování, jestlie pouije nepøimìøenou sílu nebo brutalitu
vùèi spoluhráèi, divákovi, rozhodèímu nebo jiné osobì.
(52) Projevem hrubého nesportovního chování také napø. je, jestlie hráè
 udeøí míèem nebo jiným pøedmìtem spoluhráèe nebo jinou osobu s výjimkou pøípadù uvedených ve èl. 20 pravidla 5 (inzultace), nebo
 fyzicky napadne spoluhráèe nebo jinou osobu s výjimkou pøípadù uvedených ve èl. 20 pravidla 5 (inzultace), nebo
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 neoprávnìnì vstoupí na hrací plochu a zmaøí zjevnou brankovou pøíleitost soupeøe nebo soupeøi zabrání pøímo dosáhnout branky, nebo
 opustí hrací plochu, aby tím demonstroval nespokojenost s rozhodnutím
rozhodèího nebo asistenta rozhodèího, nebo aby tím projevil nespokojenost s hrou spoluhráèù nebo po hádce s nimi (pokud tento pøestupek rozhodèí neposoudí jako nedovolené oputìní hrací plochy podle èl. 47), nebo
 na protest proti rozhodnutí rozhodèího nebo asistenta rozhodèího, nebo aby
tím projevil nespokojenost se hrou spoluhráèù nebo po hádce s nimi, úmyslnì pokodí míè, pøísluenství hrací plochy nebo vybavení høitì (pokud
tento pøestupek rozhodèí neposoudí jako nesportovní chování podle èl. 41).
Plivnutí
(53) Jestlie hráè plivne na hráèe soupeøova drustva, postupuje rozhodèí podle èl.
17.
Jestlie hráè plivne na jakoukoli jinou osobu, pøièem touto osobou mùe být
napøíklad rozhodèí, asistent rozhodèího, ètvrtý rozhodèí, spoluhráè, funkcionáø nebo i osoba jiná, rozhodèí jej vylouèí. Jestlie rozhodèí z tohoto dùvodu
pøeruí hru, aby hráèe vylouèil, naváe hru nepøímým volným kopem na tom
místì hrací plochy, kde stál proviniví se hráè v okamiku pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Zabránìní v dosaení branky nebo zmaøení zjevné brankové monosti soupeøe
(54) Rozhodèí vylouèí hráèe, který zahraje míè úmyslnì rukou (vyjma brankáøe ve
vlastním pokutovém území) a tím zabrání soupeøovu drustvu dosáhnout branky.
Jestlie napø. hráè vyrazí rukou míè smìøující do branky jeho drustva, rozhodèí ho vylouèí a souèasnì naøídí pokutový kop. Za zabránìní v dosaení
branky se vak nepovauje, jestlie hráè zabrání rukou míèi v cestì do branky
po støele z nepøímého volného kopu; v tomto pøípadì rozhodèí naøídí pokutový kop a hráèe pouze napomene za nesportovní chování. Za nesportovní chování rozhodèí rovnì napomene hráèe, který se úmyslnou hrou rukou pokusí
zabránit soupeøi v dosaení branky, ale míè pøesto v brance skonèí.
(55) Rozhodèí vylouèí hráèe nebo brankáøe, který zmaøí podle jeho názoru zjevnou
monost soupeøova drustva dosáhnout branky tím, e soupeøova hráèe zastaví nìkterým z pøestupkù, za které se v souladu s èástí A pravidla 12 naøizuje
pøímý volný, popøípadì pokutový kop. Pokud vak drustvo jetì pokraèuje
v útoèné akci a rozhodèí ponechá výhodu ve høe, posoudí rozhodèí pøestupek
bránícího hráèe jako pokus o zmaøení zjevné brankové pøíleitosti a tohoto
hráèe pøi nejbliím pøeruení hry napomene za nesportovní chování podle èásti
C pravidla 12.
Pohorující, urálivé a poniující výroky
(56) Rozhodèí vylouèí kadého hráèe, který se dopustí takových výrokù, posuòkù
nebo gest, jimi podle názoru rozhodèího nìjakou osobu uráí nebo poniuje
bez ohledu na to, zda se jedná o osobu rozhodèího, asistenta rozhodèího, ètvrtého rozhodèího nebo soupeøe, spoluhráèe èi osobu jinou.
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Druhé napomenutí
(57) Byl-li hráè v utkání ji jednou napomenut a dopustí se dalího pøestupku, za
který musí být znovu napomenut, napomene ho rozhodèí podruhé a následnì
ho vylouèí. Osobní tresty udìlí rozhodèí tak, e hráèi nejprve ukáe lutou
a potom èervenou kartu, aby bylo zøejmé, e hráèe vyluèuje po druhém napomenutí a nikoli za provinìní, které by se samo o sobì trestalo okamitým
vylouèením.
V pøípadì, e hráè vstoupí na hrací plochu bez souhlasu rozhodèího (nebo ji
bez souhlasu rozhodèího opustí) a následnì se dopustí dalího pøestupku, za
který mu má být udìlen osobní trest, udìlí mu rozhodèí osobní trest jak za
neoprávnìný vstup na hrací plochu (nebo oputìní hrací plochy), tak za následný pøestupek.
Jestlie hráè opustí neoprávnìnì hrací plochu a potom se na hrací plochu 
tøeba i bez souhlasu rozhodèího  znovu vrátí, povauje to rozhodèí pouze za
jeden pøestupek.
(58) Jestlie se hráè dopustí pøestupku, za který musí být napomenut, ale døíve, ne
ho rozhodèí napomene, nebo potom, co rozhodèí uplatnil výhodu ve høe, se
dopustí dalího pøestupku nebo i nìkolika pøestupkù, za které musí být napomenut nebo vylouèen, udìlí rozhodèí po pøeruení hry osobní tresty v poøadí,
v jakém se jich hráè dopustil napø. tak, e hráèi nejprve dvakrát ukáe lutou
a potom èervenou kartu. Vechny pøestupky pak popíe v zápisu o utkání
v poøadí, v jakém se jich hráè dopustil.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 13
VOLNÉ KOPY

DRUHY VOLNÝCH KOPÙ
Volné kopy se dìlí na pøímé volné kopy a nepøímé volné kopy.

Pøímý volný kop
 Jestlie se pøímo po provedení pøímého volného kopu míè dostane do
soupeøovy branky, branka platí.
 Jestlie se pøímo po provedení pøímého volného kopu míè dostane do
vlastní branky, rozhodèí naøídí ve prospìch soupeøe kop z rohu.

Nepøímý volný kop
Signalizace rozhodèího
Naøízení nepøímého volného kopu signalizuje rozhodèí paí zvednutou nad
hlavu. Drí ji zvednutou a do provedení kopu a potom tak dlouho, dokud
se nìkterý jiný hráè míèe nedotkne nebo dokud není míè ze hry.
Míè skonèí v brance
Branky z nepøímého volného kopu mùe být dosaeno jen v pøípadì,
e døíve, ne míè pøejde do branky, se ho dotkne jiný hráè ne ten,
který nepøímý volný kop provedl.
 Jestlie se pøímo po provedení nepøímého volného kopu míè dostane do
soupeøovy branky, rozhodèí naøídí ve prospìch soupeøe kop od branky.
 Jestlie se pøímo po provedení nepøímého volného kopu míè dostane do
vlastní branky, rozhodèí naøídí ve prospìch soupeøe kop z rohu.

PROCEDURA
Pøi provádìní kadého volného kopu musí míè leet v klidu na zemi a po
provedení kopu nesmí hráè, který kop provedl, hrát míèem podruhé, dokud
se míèe nedotkne jiný hráè.
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MÍSTO A ZPÙSOB PROVEDENÍ VOLNÉHO KOPU
Volný kop uvnitø pokutového území
Pøímý nebo nepøímý volný kop provádìný bránícím drustvem:
 vichni hráèi soupeøe musí být vzdáleni nejménì 9,15 m od míèe,
 vichni hráèi soupeøe musí zùstat mimo pokutové území, dokud není míè
ve høe,
 míè je ve høe, jestlie byl kopnut a po provedení kopu opustil pokutové
území do hrací plochy,
 volný kop naøízený v brankovém území se smí provést z kteréhokoli místa uvnitø tohoto území.
Nepøímý volný kop provádìný útoèícím drustvem:
 vichni hráèi soupeøe musí být vzdáleni nejménì 9,15 m od míèe, dokud
míè není ve høe, kromì hráèù stojících na vlastní brankové èáøe mezi brankovými tyèemi,
 míè je ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se,
 nepøímý volný kop naøízený v brankovém území bude proveden na té èáøe
brankového území, která probíhá rovnobìnì s brankovou èárou, a to
v místì, které je nejblíe místu pøestupku.

Volný kop mimo pokutové území:
 vichni hráèi soupeøe musí být vzdáleni nejménì 9,15 m od míèe, dokud
míè není ve høe,
 míè je ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se,
 volný kop je proveden z místa pøestupku nebo z místa, kde se nacházel
míè v okamiku provedení pøestupku (v závislosti na druhu pøestupku).

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Jestlie pøi provádìní volného kopu hráè soupeøe nedodrí pøedepsanou
vzdálenost, je volný kop opakován.
Jestlie pøi provádìní volného kopu bránícím drustvem z místa uvnitø jeho
pokutového území není míè zahrán pøímo ven z pokutového území, je volný
kop opakován.

Volný kop provádìný hráèem z pole
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl volný kop,
dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe
dotkne jiný hráè:
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 je naøízen nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl volný kop,
dotkne míèe úmyslnì rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 je naøízen pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
 je naøízen pokutový kop, pokud k pøestupku dojde v pokutovém území
hráèe provádìjícího volný kop.

Volný kop provádìný brankáøem
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který provedl volný
kop, dotkne míèe podruhé (mimo pøípadu úmyslné hry rukou) døíve,
ne se míèe dotkne jiný hráè:
 je naøízen nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který provedl volný
kop, dotkne míèe úmyslnì rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 je naøízen pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva v místì pøestupku, pokud k pøestupku dolo mimo pokutové území brankáøe (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
 je naøízen nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva v místì
pøestupku, pokud k pøestupku dolo v pokutovém území brankáøe (s ohledem na ustanovení pravidla 13).

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)

Volné kopy se naøizují za poruení pravidel, ke kterým dolo na hrací ploe
v dobì, kdy míè byl ve høe. Pokud rozhodèí usoudí, e naøízením volného kopu
by vznikla výhoda pro proviniví se drustvo, poskytne drustvu, které se neprovinilo, výhodu ve høe.
Pøi provádìní volného kopu se hráèi zúèastnìní na høe nesmìjí bez souhlasu
rozhodèího zdrovat mimo hrací plochu s výjimkou tìch, kteøí hrací plochu
opustili podle ustanovení pravidla 3.
Míè z volného kopu je správnì ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se. Volný
kop mùe být proveden zdvihnutím míèe jednou nohou nebo obìma nohama
souèasnì.
Pouití finty k oklamání protihráèe pøi provádìní volného kopu je povolenou
souèástí fotbalu. Pøesto musí být hráè napomenut, pokud podle názoru rozhodèího byla taková finta projevem nesportovního chování. Pokud pøi øádném
provádìní volného kopu hráè úmyslnì nastøelí protihráèe, aby mohl míèem
znovu hrát, musí rozhodèí umonit pokraèování ve høe, pokud se nejednalo
o bezohlednost nebo pouití nepøimìøené síly.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pøi provádìní volného kopu bránící stranou z vlastního pokutového území musí
navíc míè opustit toto území, ani se ho kterýkoli hráè pøedtím dotkne, aby
byl správnì ve høe. Nedostane-li se pøi provedení volného kopu z vlastního
pokutového území míè správnì do hry, nechá rozhodèí volný kop opakovat
(viz obr. 6).
Jestlie se provádí nepøímý volný kop proti bránícímu drustvu v jeho vlastním pokutovém území ve vzdálenosti mení ne 9,15 m od brankové èáry,
mohou se hráèi bránícího drustva postavit na vlastní brankovou èáru, ale jen
v brance, tj. mezi brankovými tyèemi. Mimo branku musí dodret vzdálenost
nejménì 9,15 m od míèe (viz obr. 7).
Volné kopy se mají provádìt bez zbyteèného zdrování. K provedení volného
kopu rozhodèí obvykle dává znamení: vìtinou píalkou, mùe vak tak uèinit slovem nebo pokynem ruky. Hráèi mohou volný kop rozehrát i bez znamení rozhodèího, ten vak musí mít provedení volného kopu pod kontrolou. Doporuèuje se, aby pøi provádìní volného kopu v blízkosti pokutového území
dal rozhodèí znamení k provedení kopu vdy, a to píalkou s tím, e hráèe by
na to mìl pøedtím upozornit.
Po naøízení volného kopu musí hráèi drustva, proti nìmu je volný kop naøízen, z vlastní iniciativy a bez zbyteèného otálení zaujmout pøedepsanou vzdálenost. Hráèe, který toto ustanovení úmyslnì nedodrí a zdrí tak provedení
volného kopu napø. tím, e se postaví pøed míè, aby soupeø nemohl míè rozehrát, vyzve rozhodèí, aby tak uèinil; v pøípadì, e hráè výzvy rozhodèího neuposlechne, napomene ho rozhodèí za zdrování pøi navazování hry. Proviní-li
se tímto zpùsobem nìkolik hráèù, napomene rozhodèí toho hráèe, který byl
nejblíe k místu, z nìho se volný kop provádìl.
Nezaujme-li dostateènì rychle pøedepsanou vzdálenost celá zeï bránících hráèù, napomene rozhodèí toho hráèe, který ji organizoval.
Rozhodèí mùe napomenout i hráèe útoèícího drustva, který úmyslnì pøekáí
soupeøi soupeøi stavìt zeï v pøedepsané vzdálenosti.
Jestlie míè leí v klidu a na správném místì, mùe rozhodèí tolerovat, jestlie
drustvo z taktických dùvodù provede volný kop døíve, ne hráèi soupeøova
drustva zaujali pøedepsanou vzdálenost od míèe; pøitom vak musí dbát, aby
drustvo provádìjící volný kop, neprovedlo volný kop bez jeho vìdomí. Je-li
volný kop takto proveden a míèe se bezprostøednì po jeho rozehrání zmocní
hráè soupeøova drustva, který pøedtím nedodrel pøedepsanou vzdálenost, nechá rozhodèí pokraèovat ve høe.
Provádí-li se volný kop a nìkterý z hráèù bránící strany zkrátí pøedepsanou
vzdálenost døíve, ne je míè ve høe, napomene rozhodèí provinivího se hráèe
a nechá volný kop opakovat. Proviní-li se tímto zpùsobem více hráèù, napomene rozhodèí toho hráèe, který zkrátil vzdálenost nejvíce; stejnì postupuje
rozhodèí v pøípadì, e se proti míèi vysune celá zeï bránících hráèù. Rozhodèí pøitom mùe drustvu, které provádí volný kop, poskytnout výhodu ve høe
 v tom pøípadì volný kop opakovat nenechá a provinivího se hráèe napomene pøi nejbliím pøeruení hry.
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Obr. 6 Postavení hráèù pøi volném kopu z vlastního pokutového území

Obr. 7 Postavení hráèù pøi nepøímém volném kopu proti bránícímu drustvu
v blízkosti jeho branky
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Jestlie hráè provede volný kop pøesto, e ho rozhodèí vyzval, aby poèkal na
jeho znamení k provedení kopu, pøeruí rozhodèí hru, napomene provinivího
se hráèe za nesportovní chování a nechá volný kop opakovat. Stejnì bude postupovat i v pøípadì, e se hráè pøed provedením kopu zachová nesportovnì.
Jestlie rozhodèí nestaèí po pøedèasném provedení volného kopu pøeruit hru
a bylo dosaeno branky
 rozhodèí ji neuzná, provinivího se hráèe napomene a volný kop nechá opakovat.
V pøípadì, e branky dosaeno nebylo a míè
 opustí hrací plochu, rozhodèí provinivího se hráèe napomene a hru naváe odpovídajícím zpùsobem,
 získá bránící drustvo, ponechá rozhodèí výhodu a provinivího se hráèe
napomene pøi nejblistím pøeruení hry,
 neopustí hrací plochu a zmocní se ho hráèi útoèícího drustva, pøeruí rozhodèí hru, provinivího se hráèe napomene a kop nechá opakovat.
Jestlie hráè poádá rozhodèího, aby pøed provedením volného kopu zajistil
dodrení pøedepsané vzdálenosti bránících hráèù od míèe a potom volný kop
provede døíve, ne dá rozhodèí pokyn k jeho provedení, chová se nesportovnì. Rozhodèí hru pøeruí, provinivího se hráèe napomene za nesportovní chování a volný kop nechá opakovat. Poskytne-li rozhodèí výhodu, napomene
provinivího se hráèe pøi nejbliím pøeruení hry.
Z pøímého volného kopu nemùe být dosaeno vlastní branky. Dostane-li se
míè ze správnì provedeného pøímého volného kopu pøímo do branky drustva, jeho hráè volný kop provedl, naøídí rozhodèí ve prospìch soupeøova
drustva kop z rohu.
Z nepøímého volného kopu nemùe být pøímo dosaeno ádné branky. Dostane-li se míè ze správnì provedeného nepøímého volného kopu pøímo do branky drustva, jeho hráè nepøímý volný kop provedl, naøídí rozhodèí ve prospìch soupeøova drustva kop z rohu. Dostane-li se míè ze správnì provedeného nepøímého volného kopu pøímo do soupeøovy branky, naøídí rozhodèí
kop od branky.
Nepøímý volný kop musí být opakován, pokud pøi jeho provádìní zapomene
rozhodèí zvednout pai nad hlavu a míè je vstøelen pøímo do branky. Pùvodnì
naøízený nepøímý volný kop není toti chybou rozhodèího zmìnìn na pøímý
volný kop.
Pøi provádìní volných kopù mohou pravidlo poruit jak hráèi bránící, tak hráèi útoèící strany. Jestlie pravidlo poruí souèasnì hráèi obou stran, rozhodèí
proviniví se hráèe napomene a nechá volný kop opakovat.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pravidlo 14
POKUTOVÝ KOP
Pokutový kop naøídí rozhodèí proti drustvu, jeho hráè se v dobì, kdy je
míè ve høe, dopustí ve vlastním pokutovém území nìkterého z deseti pøestupkù, za nì se naøizuje pøímý volný kop.
Pøímo z pokutového kopu mùe být dosaeno branky.
Rozhodèí prodlouí dobu hry, aby mohl být proveden pokutový kop naøízený pøed ukonèením prvního nebo druhého poloèasu nebo pøed ukonèením
nìkteré z polovin prodlouení.

Umístìní míèe a postavení hráèù
Míè musí být umístìn na pokutové znaèce.
Hráè provádìjící pokutový kop musí být jasnì a zøetelnì urèen.
Brankáø bránícího drustva musí být obrácen tváøí k hráèi provádìjícímu
pokutový kop a musí zùstat na vlastní brankové èáøe mezi brankovými tyèemi, dokud míè není kopnut.
Ostatní hráèi kromì hráèe provádìjícího pokutový kop musí být:
 na hrací ploe,
 mimo pokutové území,
 za pokutovou znaèkou,
 nejménì 9,15 m od pokutové znaèky.

PROCEDURA
 Poté, co hráèi zaujmou postavení pøedepsané tímto pravidlem, dá rozhodèí znamení k provedení pokutového kopu.
 Hráè provádìjící pokutový kop kopne míè dopøedu.
 Hráè provádìjící pokutový kop nesmí míèem hrát podruhé døíve, ne
se ho dotkne jiný hráè.
 Míè je ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se smìrem dopøedu.
Provádí-li se pokutový kop v normální dobì hry nebo prodlouí-li rozhodèí
po uplynutí jednoho z poloèasù dobu hry, aby pokutový kop mohl být proveden nebo opakován, uzná rozhodèí branku i v pøípadì, jestlie døíve, ne
míè pøejde brankovou èáru mezi brankovými tyèemi a pod bøevnem do branky, se dotkne jedné nebo obou brankových tyèí, bøevna, brankáøe.
Rozhodèí rozhodne, kdy akce pokutového kopu byla ukonèena.
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TRESTNÍ USTANOVENÍ

K poruení pravidla dojde po znamení rozhodèího k provedení pokutového kopu, ale døíve, ne je míè ve høe.
1. Pravidlo poruí hráè provádìjící pokutový kop:
 rozhodèí nechá pokutový kop provést a
 jestlie míè skonèí v brance, nechá pokutový kop opakovat,
 jestlie míè neskonèí v brance, rozhodèí pøeruí hru a naváe ji nepøímým volným kopem ve prospìch bránícího drustva v místì kde dolo
k poruení pravidla.
2. Pravidlo poruí brankáø:
 rozhodèí nechá pokutový kop provést a
 jestlie míè skonèí v brance, uzná branku,
 jestlie míè neskonèí v brance, nechá pokutový kop opakovat.
3. Pravidlo poruí spoluhráè hráèe provádìjícího pokutový kop:
 rozhodèí nechá pokutový kop provést a
 jestlie míè skonèí v brance, nechá pokutový kop opakovat,
 jestlie míè neskonèí v brance, rozhodèí pøeruí hru a naváe ji nepøímým volným kopem ve prospìch bránícího drustva v místì, kde dolo k poruení pravidla,
4. Pravidlo poruí spoluhráè brankáøe:
 rozhodèí nechá pokutový kop provést a
 jestlie míè skonèí v brance, branku uzná,
 jestlie míè neskonèí v brance, nechá pokutový kop opakovat.
5. Pravidlo poruí hráèi bránícího i útoèícího drustva:
 rozhodèí nechá pokutový kop opakovat.
K poruení pravidla dojde poté, kdy je míè ve høe.
1. Hráè, provádìjící pokutový kop, se podruhé dotkne míèe (ale ne
rukou) døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 rozhodèí naøídí nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
2. Hráè provádìjící pokutový kop se úmyslnì dotkne míèe rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 rozhodèí naøídí pøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa
pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
3. Míè, který je v pohybu smìrem k brance, zasáhne vnìjí vliv:
 rozhodèí nechá pokutový kop opakovat.
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4. Míè zasáhne vnìjí vliv poté, co jej zahraje brankáø nebo poté, co
se odrazí od brankové tyèe nebo od brankového bøevna:
 rozhodèí musí pøeruit hru,
 hru naváe míèem rozhodèího v místì, kde vnìjí vliv zasáhl míè
(s ohledem na ustanovení pravidla 8).

VÝKLAD K PRAVIDLU
Veobecná ustanovení
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Pokutový kop rozhodèí naøizuje za pøestupky uvedené v èásti A pravidla 12,
kterých se hráèi dopustili ve vlastním pokutovém území v dobì, kdy míè byl
ve høe. Naøízení pokutového kopu nevyluèuje, aby rozhodèí podle povahy pøestupku neudìlil provinivímu se hráèi také osobní trest.
Akce provádìní pokutového kopu zaèíná okamikem, kdy rozhodèí dá píalkou znamení k jeho provedení. Od tohoto okamiku rozhodèí postupuje tak,
jako by míè byl ve høe.
Pøed provedením pokutového kopu si smí kterýkoli hráè bránícího drustva
vymìnit místo s brankáøem, ale rozhodèí o tom musí být pøed tím uvìdomìn.
Pøi výmìnì musí být respektována ustanovení pravidla 3 a pravidla 4.
Pokutový kop smí provést kterýkoli hráè oprávnìného drustva. Rozhodèí,
a alespoò brankáø, který bude pokutovému kopu èelit, vak musí vìdìt, který
hráè pokutový kop provede. Jestlie pokutový kop provede jiný hráè ne ten,
který byl urèen, provinivího se hráèe napomene za nesportovní chování a dále
postupuje dle trestního ustanovení k pravidlu 14 bodu 3.
Naøídí-li rozhodèí, aby se pokutový kop opakoval, nemusí ho provádìt tý hráè.
Opakovaný pokutový kop mùe provést kterýkoli z hráèù drustva, v jeho
prospìch byl pokutový kop naøízen, pokud je oprávnìn zúèastnit se hry.
Pøi provádìní pokutového kopu neplatí ustanovení pravidla 11.
Praskne-li míè pøímo po správnì provedeném pokutovém kopu, nechá rozhodèí
po výmìnì míèe pokutový kop opakovat (výrazem pøímo se rozumí, e míè
po provedení kopu praskl døíve, ne se ho dotkl kterýkoli hráè nebo ne narazil na brankovou tyè èi bøevno).
Klesne-li pøed provedením pokutového kopu poèet hráèù nìkterého drustva
definitivnì pod sedm, naøízený pokutový kop se neprovádí a rozhodèí utkání
ukonèí.

Provedení pokutového kopu
(8)

Rozhodèí musí dbát, aby:
a) nikdo z hráèù se bez souhlasu rozhodèího nezdroval mimo hrací plochu
(s výjimkou hráèù, kteøí opustili hrací plochu podle ustanovení pravidla 3);
neuposlechne-li hráè výzvy rozhodèího, aby se na hrací plochu vrátil, napomene ho rozhodèí za nesportovní chování,
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(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

b) vichni hráèi zaujali na hrací ploe postavení pøedepsané pravidlem, tzn.,
e vichni hráèi, s výjimkou hráèe provádìjícího pokutový kop a brankáøe
soupeøova drustva, musí být mimo pokutové území, mimo pokutový oblouk a od brankové èáry ve vzdálenosti vìtí ne míè.
c) branka bránícího drustva nebyla oputìna. Pøed provedením pokutového
kopu se brankáø musí nacházet v brance na brankové èáøe a být otoèen èelem k míèi. Na brankové èáøe se mùe pohybovat, avak døíve, ne bude
míè ve høe, nesmí opustit brankovou èáru dopøedu proti míèi.
K provedení pokutového kopu musí rozhodèí vdy dát znamení píalkou; znamení dá poté, co se ujistí, e jsou splnìny podmínky uvedené v èl. 8.
Pokutový kop se provádí do míèe volnì a nehybnì leícího na støedu pokutové znaèky. Posunutí míèe mimo pokutovou znaèku není dovoleno ani v pøípadì, e je pokutová znaèka v kalui nebo v blátì.
Pokutový kop je správnì proveden, pohne-li se míè dopøedu, tj. smìrem k brankové èáøe bránícího drustva.
Pokutový kop mùe být proveden i tak, e hráè provádìjící pokutový kop zahraje míè ikmo dopøedu, aby se ho mohl zmocnit jeho spoluhráè. Tento spoluhráè vak nesmí vkroèit do pokutového území, pøekroèit pokutový oblouk
nebo se pøiblíit na úroveò míèe døíve, ne je míè ve høe.
Za poruení ustanovení pravidla 14 se osobní tresty neudìlují. Jestlie vak
pøestupek provinivího se hráèe byl podle názoru rozhodèího souèasnì i projevem nesportovního nebo hrubého nesportovního chování, udìlí rozhodèí hráèi
odpovídající osobní trest.
Ve vech pøípadech rozhodèí nechá pokutový kop provést a dále postupuje ve
shodì s trestním ustanovením k pravidlu 14.
Dojde-li pøed provedením pokutového kopu k poruení pravidla nìkterým
z níe uvedených zpùsobù, nechá rozhodèí pokutový kop provést. Pravidlo
mùe poruit
 brankáø bránícího drustva tak, jestlie po znamení rozhodèího k provedení pokutového kopu, ale døíve, ne je míè ve høe, opustí brankovou èáru
smìrem k míèi,
 hráè provádìjící pokutový kop pouije fintu k oklamání soupeøova brankáøe poté, co ukonèil rozbìh (fintu smí pouít v prùbìhu rozbìhu, ale ne poté,
co po dokonèení rozbìhu udìlá poslední krok pøed provedením kopu. Jestlie hráè poruí toto ustanovení, napomene ho rozhodèí za nesportovní chování),
 ostatní hráèi, jestlie po znamení rozhodèího k provedení pokutového kopu,
ale døíve ne je míè ve høe se pøiblíí k míèi na vzdálenost mení ne 9,15 m,
nebo vstoupí do pokutového území, nebo se pøiblíí na úroveò míèe døíve,
ne je míè ve høe.
V pøípadì, e pravidlo poruí brankáø nebo spoluhráè brankáøe a
 branky nebylo dosaeno, nechá rozhodèí pokutový kop opakovat,
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 branky bylo dosaeno, rozhodèí branku uzná,
V pøípadì, e pravidlo poruí hráè provádìjící pokutový kop nebo jeho spoluhráè, a branky bylo dosaeno pøímo, nebo i po odraení míèe od tyèe, bøevna
branky, nebo od brankáøe, nechá rozhodèí pokutový kop opakovat.
V pøípadì, e pravidlo poruí hráè provádìjící pokutový kop nebo jeho spoluhráè, branky nebylo dosaeno, a míè
 chytí brankáø a má ho pod kontrolou, nechá rozhodèí pokraèovat ve høe,
 zadrí hráè bránícího drustva a nikým neatakován postupuje smìrem od
branky, rozhodèí ponechá výhodu ve høe.
Ve vech ostatních pøípadech rozhodèí pøeruí hru a naváe ji nepøímým volným kopem ve prospìch bránícího drustva z místa, kde dolo k poruení pravidla.
V pøípadì, e pravidlo poruí hráè provádìjící pokutový kop tak, e po dokonèení rozbìhu pouije k oklamání soupeøe nepovolený trik a branky nebylo
dosaeno, pøeruí rozhodèí hru, hráèe napomene za nesportovní chování a hru
naváe nepøímým volným kopem z místa, kde se hráè dopustil pøestupku.
V pøípadì, e pravidlo poruí hráèi obou drustev, nechá rozhodèí pokutový
kop opakovat, a je výsledek akce pokutového kopu jakýkoli.
(14) Akce pokutového kopu konèí v okamiku, kdy:
a) míè pøejde brankovou èáru do branky,
b) míè opustí pøes brankovou nebo pøes pomezní èáru hrací plochu,
c) míè se odrazí od tyèe nebo od bøevna branky zpìt do pole,
d) brankáø míè chytí nebo jej vyrazí zpìt do pole,
e) míèe se dotkne jiný hráè ne brankáø,
f) míè praskne nárazem na brankovou tyè èi bøevno nebo poté, co se ho dotkl
brankáø.
Jestlie rozhodèí povauje akci pokutového kopu za ukonèenou, a míè pøitom
neopustil hrací plochu, nechá pokraèovat ve høe. Jestlie rozhodèí omylem pøeruí hru døíve, ne skonèila akce pokutového kopu, nechá pokutový kop opakovat.
(15) Jestlie se nìkterý hráè po správném provedení pokutového kopu dopustí pøestupku ve smyslu pravidla 12, rozhodèí potrestá pøestupek hráèe pøísluným
kopem a pøípadnì i osobním trestem; pøitom mùe poskytnout výhodu.

Pokutový kop v prodlouené dobì hry
(16) Naøídí-li rozhodèí pokutový kop v normální dobì hry na konci prvního poloèasu nebo na konci utkání, nebo pøed ukonèením nìkteré z polovin prodlouení, a skonèí-li doba hry døíve, ne pokutový kop mohl být proveden, musí rozhodèí k jeho provedení dobu hry prodlouit. Dobu hry prodlouí rozhodèí
o èas, po který bude trvat akce pokutového kopu. Teprve kdy je výsledek
akce pokutového kopu zøejmý, rozhodèí poloèas, popøípadì utkání, ukonèí.
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Rozhodèí na tuto situaci pøed provedením pokutového kopu upozorní kapitány obou drustev.
(17) Dojde-li pøed provedením pokutového kopu v prodlouené dobì hry k poruení pravidla, nechá rozhodèí pokutový kop provést a rozhodne podle výsledku akce pokutového kopu. V pøípadì, e pravidlo poruí:
a) brankáø nebo spoluhráè brankáøe, a branky nebylo dosaeno, prodlouí rozhodèí doby hry a nechá pokutový kop opakovat,
b) brankáø nebo spoluhráè brankáøe, a branky bylo dosaeno, rozhodèí branku uzná a poloèas nebo utkání ihned ukonèí,
c) hráè nebo spoluhráè hráèe provádìjícího pokutový kop, a branky bylo dosaeno, prodlouí rozhodèí doby hry a nechá pokutový kop opakovat,
d) hráè nebo spoluhráè hráèe provádìjícího pokutový kop, branky nebylo dosaeno a míè pøímo z pokutového kopu skonèí mimo branku, nebo ho brankáø vyrazí mimo hrací plochu, nebo ho brankáø chytí a má ho pod kontrolou, nebo se míè odrazí od tyèe nebo od bøevna branky zpìt do pole, nebo
ho zpìt do pole vyrazí brankáø, poloèas nebo utkání ihned konèí,
e) hráèi obou drustev, prodlouí rozhodèí doby hry a nechá pokutový kop
opakovat.
(18) Akce pokutového kopu, který se provádí v prodlouené dobì hry, konèí v okamiku, kdy po správnì provedeném pokutovém kopu:
a) míè pøejde brankovou èáru do prostoru branky,
b) míè pøes brankovou nebo pøes pomezní èáru opustí hrací plochu,
c) míè se odrazí od tyèe nebo od bøevna branky nebo ho vyrazí brankáø zpìt
do pole a je zøejmé a nepochybné, e ji zùstane na hrací ploe,
d) brankáø míè chytí,
e) míèe se dotkne jiný hráè ne brankáø,
f) míè praskne nárazem na brankovou tyè èi bøevno nebo poté, co se ho dotkl
brankáø.
Akce pokutového kopu vak trvá i v dobì, kdy se míè rùznì odráí mezi brankovými tyèemi a bøevnem nebo i kdy se ho mezitím, tøeba i opakovanì, dotkne brankáø. Skonèí teprve v okamiku, kdy míè definitivnì opustí hrací plochu buï do branky nebo mimo ni, popøípadì kdy je s koneènou platností jasné, e zùstane na hrací ploe.
Ustanovení zde uvedená platí i pøi provádìní kopù z pokutové znaèky pro urèení vítìze utkání.
(19) Jestlie hráè provádìjící pokutový kop v prodlouené dobì hry zahraje míè
ikmo dopøedu, aby se ho mohl zmocnit jeho spoluhráè, ukonèí rozhodèí utkání
(pøípadnì poloèas) v okamiku, kdy se spoluhráè hráèe provádìjícího pokutový kop dotkl míèe.
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Pravidlo 15
VHAZOVÁNÍ

Vhazování je jedním ze zpùsobù navázání hry.
Vhazování je naøízeno ve prospìch drustva, jeho hráè se jako poslední
nedotkl míèe pøedtím, ne míè celým objemem opustil hrací plochu pøes pomezní èáru, a ji po zemi nebo vzduchem.
Pøímo z vhazování nemùe být dosaeno branky.

PROCEDURA
V okamiku, kdy provádí vhazování, musí vhazující hráè
 být obrácen tváøí (oblièejem) k hrací ploe,
 alespoò èástí obou nohou stát buï na pomezní èáøe nebo za pomezní
èárou mimo hrací plochu,
 dret míè obìma rukama,
 hodit míè obìma rukama,
 hodit míè zezadu pøes hlavu,
 vhodit míè v místì, kde opustil hrací plochu,
Hráè, který provedl vhazování se nesmí znovu dotknout míèe døíve, ne se
míèe dotkne jiný hráè.
Vichni hráèi soupeøe musí být nejménì 2 m od místa, ze kterého má být
vhazování provedeno.
Míè je ve høe hned, jakmile se dostane na hrací plochu.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Vhazování provádí hráè z pole
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl vhazování,
dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe
dotkne jiný hráè:
 rozhodèí naøídí nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa
pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl vhazování,
dotkne úmyslnì míèe rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
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 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva z místa
pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13),
 naøídí rozhodèí pokutový kop, pokud k pøestupku dolo uvnitø pokutového území vhazujícího hráèe.
Vhazování provádí brankáø
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který provedl vhazování, dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe
dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop, který provede hráè soupeøe z místa
pøestupku (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který provedl vhazování, dotkne úmyslnì míèe rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, pokud k pøestupku dojde uvnitø pokutového území, kop má být proveden
v místì pøestupku (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 13).
 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, pokud
k pøestupku dojde mimo pokutového území, kop má být proveden v místì pøestupku (s ohledem na zvlátní ustanovení pravidla 13).
Jiná poruení pravidla
Jestlie hráè soupeøova drustva nesportovnì rozptyluje hráèe provádìjícího vhazování nebo zdruje vhazování
 napomene ho rozhodèí za nesportovní chování.
Pøi kadém jiném poruení tohoto pravidla
 provede vhazování hráè soupeøova drustva.

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)

(3)

Míè smí vhodit do hry kterýkoli hráè drustva, jeho hráè se nedotkl míèe
jako poslední, tedy i brankáø. Míè musí být vhozen do hry v místì, kde pøes
pomezní èáru opustil hrací plochu. Pokud míè pøi vhazování pøejde zpìt na
hrací plochu v jiném místì, ne kde ji pøedtím opustil, rozhodèí hru pøeruí
a vhazování provede hráè soupeøova drustva.
Pøímo z vhazování nemùe být dosaeno branky. Dostane-li se míè pøímo
z vhazování:
a) do soupeøovy branky, naøídí rozhodèí kop od branky,
b) do vlastní branky, naøídí rozhodèí kop z rohu.
Hráè mùe pøi vhazování stát na pomezní èáøe nebo za touto èárou mimo hrací
plochu; pøi vhazování vak nesmí opustit prostor høitì a nesmí vkroèit do hrací
plochy. Rozhodèí musí mít na zøeteli, e èím více je hráè pøi vhazování vzdálen od pomezní èáry, tím je pravdìpodobnìjí, e míè nepøejde na hrací plochu v místì, kde ji opustil.
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(4)

Vhazování lze provést i s rozbìhem, ale v okamiku, kdy míè opoutí ruce
hráèe, musí být splnìny uvedené podmínky.
Ke vhazování rozhodèí zpravidla nedává znamení píalkou, dbá vak, aby vhazování bylo provedeno co nejdøíve. Zdruje-li vhazující hráè úmyslnì vhazování, rozhodèí ho napomene za zdrování hry; obdobnì mùe rozhodèí napomenout hráèe v pøípadì, e hráè, který se chystá vhodit míè do hry, ho v posledním okamiku pøedá jinému spoluhráèi, jestlie tím podle názoru rozhodèího úmyslnì zdruje hru.
Vypadne-li pøi vhazování vhazujícímu hráèi míè z rukou na zem, ani se pøitom dostal na hrací plochu, provede vhazování znovu stejné drustvo.

(5)

Vhazování je provedeno správnì, jestlie míè pøejde vzduchem zpìt na hrací
plochu v místì, kde ji pøedtím opustil, a jestlie hráè vhodí míè správným zpùsobem.
Za správný zpùsob vhození míèe se povauje, jestlie vhazující hráè:
a) vhodí míè obìma rukama zezadu pøes hlavu a
b) je pøitom èelem a alespoò èástí tìla obrácen k hrací ploe a
c) stojí pøitom obìma nohama na zemi.
Za nesprávný zpùsob vhození se zejména povauje, vhodí-li hráè míè pouze
jednou rukou.

(6)

Pravidlo stanoví, e protihráèi nemají být k místu vhazování blíe ne dva metry. Je-li to nutné, má rozhodèí pøed provedením vhazování vyzvat vechny
hráèe v mení vzdálenosti, aby zaujali pøedepsanou vzdálenost, a za zdrování
pøi navazování hry napomenout toho hráèe, který odmítl pøedepsanou vzdálenost dodret a který toto ustanovení poruil nejvíce. Následne rozhodèí naváe hru vhazováním.

Obr. 8 Správné provedení vhazování
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7)

Pokud vhazující hráè pøi správném provedení vhazování úmyslnì hodí míè na
spoluhráèe nebo na soupeøe, aby jím mohl následnì opakovanì zahrát, nesmí
tak uèinit bezohlednì nebo s pouitím nepøimìøené síly; v tom pøípadì rozhodèí hru nepøeruuje. Jinak rozhodèí hru pøeruí, hráèi udìlí odpovídající osobní trest a hru naváe
a) pøímým volným kopem z místa, kde dolo k udeøení soupeøe,
b) nepøímým volným kopem z toho místa na pomezní èáøe, kde míè pøeel do
hrací plochy, jestlie dolo k udeøení spoluhráèe.

(8)

Jestlie se míè po správnì provedeném vhození odrazí od rozhodèího stojícího na hrací ploe nebo se odrazí od zemì a potom po zemi èi ve vzduchu pøejde pøes pomezní nebo pøes brankovou èáru mimo hrací plochu, naváe hru
pøísluným zpùsobem hráè soupeøova drustva.

(9)

Pøi vhazování mùe být spoluhráè hráèe, který vhazování provedl, v ofsajdové pozici, ale pøitom nemùe být v ofsajdu.
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Pravidlo 16
KOP OD BRANKY

Kop od branky je zpùsob navázání hry.
Kop od branky naøídí rozhodèí, jestlie míè, kterého se jako poslední dotkl
hráè útoèícího drustva, pøeel po zemi nebo ve vzduchu celým svým objemem brankovou èáru a nebylo pøitom dosaeno branky podle pravidla 10.
Pøímo z kopu od branky lze dosáhnout branky proti soupeøovu drustvu (ne
vlastní branky).

PROCEDURA
 Míè je kopnut z kteréhokoli místa uvnitø brankového území hráèem brání-

cího drustva,

 hráèi soupeøe musí zùstat mimo pokutové území, dokud míè není ve høe,
 hráè provádìjící kop od branky se nesmí míèe dotknout podruhé, dokud

se míèe nedotkne jiný hráè,

 míè je ve høe, jakmile byl kopnut a opustil pokutové území smìrem do

hrací plochy.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Jestlie míè pøi kopu od branky neopustil pokutové území:
 musí se kop opakovat.
Kop od branky provádí jiný hráè ne brankáø
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl kop od branky, dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe
dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který se provede z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který provedl kop od branky dotkne míèe úmyslnì rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který
se provede z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13),
 naøídí rozhodèí pokutový kop, pokud k pøestupku dolo uvnitø pokutového území hráèe provádìjícího kop od branky.
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Kop od branky provádí brankáø
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který provedl kop od
branky, dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne
se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který se provede z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø úmyslnì dotkne míèe
rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, pokud
k pøestupku dolo mimo pokutové území brankáøe; kop se provede z místa
pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, pokud k pøestupku dolo v pokutovém území brankáøe; kop se provede
z místa pøestupku (s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Pøi kadém jiném poruení tohoto pravidla
 se kop opakuje.

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)
(2)

(3)

(4)

Kop od branky se provádí do míèe leícího volnì a nehybnì v kterémkoli místì uvnitø toho brankového území, kde míè pøeel brankovou èáru.
K provedení kopu od branky rozhodèí zpravidla nedává znamení píalkou,
dbá vak, aby kop od branky byl proveden co nejdøíve. Zdruje-li úmyslnì
brankáø nebo hráè, provádìjící kop od branky provedení kopu, rozhodèí ho
napomene za zdrování hry.
Kop od branky je proveden správnì, jestlie pøedtím, ne opustí pokutové území
do hrací plochy, se ho nedotkne ádný hráè (obr. 9). Hráèi drustva, které kop
od branky neprovádí, jsou povinni pøed provedením kopu opustit pokutové
území. Kop od branky se ale musí nechat opakovat jen v pøípadì, jestlie se
míèe døíve, ne opustí pokutové území, dotkne kterýkoli hráè.
Jestlie vak hráè drustva, které kop od branky provádí, rozehraje míè døíve,
ne hráèi drustva soupeøe opustí pokutové území, nechá rozhodèí ve høe pokraèovat a hru pøeruí jen v pøípadì, e hráè soupeøova drustva se míèe dotkne døíve, ne míè opustí pokutové území.
Jestlie hráè soupeøova drustva vstoupí do pokutového území døíve, ne je
míè ve høe a bránící hráè se vùèi nìmu dopustí pøestupku, zastaví rozhodèí
proceduru provádìní kopu od branky a bránícího hráèe mùe podle charakteru
pøestupku napomenut nebo vylouèit; následnì rozhodèí nechá kop od branky
opakovat.
Kop od branky se musí nechat opakovat, jestlie míè pøejde za brankovou èáru
do prostoru branky nebo za brankovou èáru mimo branku, ani opustil pokutové území.
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(5)

(6)

(7)

Jestlie míè po kopu od branky, ani se ho dotkne nìkterý hráè:
a) neopustí pokutové území, kop se opakuje,
b) opustí hrací plochu pøes brankovou èáru drustva, které kop od branky provedlo, naváe hru kopem z rohu hráè soupeøova drustva,
b) opustí hrací plochu mimo pokutové území pøes brankovou èáru drustva,
které kop provedlo, naváe hru kopem z rohu hráè soupeøova drustva,
c) opustí hrací plochu pøes pomezní èáru, naváe hru vhazováním hráè soupeøova drustva.
Stejným zpùsobem se naváe hra, jestlie se míè po oputìní pokutového území odrazí od rozhodèího, který stojí na hrací ploe a potom opustí hrací plochu.
Kop od branky lze provést tak, e brankáø pøihraje míè spoluhráèi stojícímu
mimo pokutové území a ten pøihraje míè opìt svému brankáøi. To není v rozporu s pravidly, pokud se brankáø nedotkne míèe rukou (viz èl. 32 pravidla 12
 zpìtná pøihrávka brankáøi).
Kop od branky lze provést také tak, e hráè pøihraje míè svému brankáøi stojícímu mimo pokutové území. To není v rozporu s pravidly, pokud se brankáø
následnì nedotkne míèe rukou potom, co si nohou zavedl míè do svého pokutového území.
Pøi kopu od branky nemùe být v ofsajdu hráè, který míè pøevezme pøímo
z kopu od branky.

Obr. 9 Provedení kopu od branky
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Pravidlo 17
KOP Z ROHU

Kop z rohu je zpùsob navázání hry.
Kop z rohu rozhodèí naøídí, jestlie míè, kterého se jako poslední dotkl hráè
bránícího drustva, pøeel po zemi nebo ve vzduchu celým svým objemem
brankovou èáru a nebylo pøitom dosaeno branky podle pravidla 10.
Pøímo z kopu z rohu je moné dosáhnout branky (ne vlastní).

PROCEDURA
 Míè musí být umístìn uvnitø toho rohového ètvrtkruhu, který je blíe k místu,

kde míè pøeel pøes brankovou èáru,

 rohový praporek nesmí být odstranìn,
 hráèi soupeøe musí setrvat minimálnì ve vzdálenosti 9,15 m od rohové-

ho ètvrtkruhu, dokud míè není ve høe,

 míè musí být kopnut hráèem útoèícího drustva,
 míè je ve høe, jestlie byl kopnut a pohnul se,
 hráè, provádìjící kop z rohu, se nesmí dotknout míèe podruhé, dokud se

míèe nedotkne jiný hráè.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Kop z rohu provádí hráè z pole
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který kop provedl, dotkne
míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe dotkne
jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který se provede z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem na ustanovení
pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se hráè, který kop provedl, dotkne
míèe úmyslnì rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který
se provede z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem na ustanovení pravidla 13),
 naøídí rozhodèí pokutový kop, pokud k pøestupku dolo uvnitø pokutového území hráèe, který kop provádìl.
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Kop z rohu provádí brankáø
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø, který kop provedl, dotkne míèe podruhé (vyjma úmyslné hry rukou) døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, který se provede z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem na ustanovení
pravidla 13).
Jestlie v dobì, kdy je míè ve høe, se brankáø dotkne míèe úmyslnì
rukou døíve, ne se míèe dotkne jiný hráè:
 naøídí rozhodèí pøímý volný kop ve prospìch soupeøova drustva, pokud
k pøestupku dolo vnì pokutového území brankáøe, který se provede
z místa, kde k pøestupku dolo (s ohledem na ustanovení pravidla 13),
 naøídí rozhodèí nepøímý volný kop, pokud k pøestupku dolo uvnitø pokutového území brankáøe, který se provede z místa, kde k pøestupku dolo
(s ohledem na ustanovení pravidla 13).
Pøi kadém jiném poruení tohoto pravidla
 nechá rozhodèí kop z rohu opakovat.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. V utkáních kategorií mladích ákù, ákyò a vech pøípravek se provádí místo
kopu z rohu malý roh. Malý roh se provede z nejbliího místa, kde boèní èára
ohranièující pokutové území protíná brankovou èáru.

VÝKLAD K PRAVIDLU
(1)

(2)
(3)

Kop z rohu se provádí do míèe volnì a nehybnì leícího uvnitø toho rohového
ètvrtkruhu, který je nejblíe od místa, kde míè opustil pøes brankovou èáru
hrací plochu. Rozhodèí musí pøi naøízení kopu z rohu ihned signalizovat,
z kterého rohového ètvrtkruhu se má kop z rohu provést, aby se provedení
kopu zbyteènì nezdrovalo.
K provedení kopu z rohu rozhodèí zpravidla nedává znamení píalkou. Dbá
vak, aby kop z rohu byl proveden co nejdøíve. Zdruje-li hráè úmyslnì provedení kopu z rohu, rozhodèí ho napomene za zdrování hry.
Pøi provedení kopu z rohu musí hráèi soupeøova drustva dodret vzdálenost
9,15 m od rohového ètvrtkruhu, dokud míè není ve høe. Je-li to potøebné, musí
rozhodèí vechny hráèe soupeøe v mení vzdálenosti pøed provedením kopu
vyzvat, aby na pøedepsanou vzdálenost ustoupili, a pokud odmítnou, napomene za zdrování pøi navazování hry toho hráèe, který pøedepsanou vzdálenost
zkrátil nejvíce.
Provádí-li se kop z rohu a nìkterý z hráèù bránící strany zkrátí pøedepsanou
vzdálenost døíve, ne je míè ve høe, napomene rozhodèí provinivího se hráèe
za nedodrení pøedepsané vzdálenosti a nechá kop z rohu opakovat. Proviní-li
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(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

se více hráèù, napomene rozhodèí toho hráèe, který byl nejblíe míèi. Rozhodèí vak mùe uplatnit výhodu ve høe a hráèe, který vzdálenost 9,15 m nedodrel, napomenout a pøi nejbliím pøeruení hry.
Pokud hráè provádìjící kop pøi jeho správném provedení úmyslnì kopne míè
na spoluhráèe nebo na soupeøe, aby jím mohl následnì opakovanì zahrát, nesmí tak uèinit bezohlednì nebo s pouitím nepøimìøené síly; v tom pøípadì
rozhodèí hru nepøeruuje. Jinak rozhodèí hru pøeruí, hráèi udìlí odpovídající
osobní trest a
a) hru naváe pøímým volným kopem z místa, kde dolo k udeøení soupeøe,
b) hru naváe nepøímým volným kopem z toho místa, kde proviniví se hráè
provedl kop, jestlie dolo k udeøení spoluhráèe.
Kop z rohu mùe být proveden libovolným smìrem; je proveden správnì, jestlie byl kopnut a po provedení kopu se pohnul; pøitom nemusí opustit rohový
ètvrtkruh.
Jestlie pøi provádìní kopu z rohu dojde k poruení rohového praporku, rozhodèí nenechá kop provést, nebo ihned hru pøeruí, a po opravì praporku nechá kop z rohu opakovat.
Jestlie míè po správném provedení kopu z rohu, ani se ho pøedtím dotkl nìkterý hráè:
a) opustí hrací plochu pøes brankovou èáru bránícího drustva, naváe hru kopem od branky hráè soupeøova drustva,
b) opustí hrací plochu pøes pomezní èáru, naváe hru vhazováním hráè soupeøova drustva.
Kdyby po správném provedení kopu z rohu míè úplnì po zemi nebo ve vzduchu pøeel brankovou èáru mimo hrací plochu a pak se vlivem vìtru nebo rotace vrátil zpìt na hrací plochu, musí rozhodèí hru pøeruit a navázat kopem
od branky.
Pøi kopu z rohu nemùe být v ofsajdu hráè, který jako první pøevezme míè
pøímo po provedení kopu z rohu.
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pøíloha A
POSTUPY PRO URÈENÍ VÍTÌZE UTKÁNÍ

Jiné poèítání branek dosaených na høiti soupeøe, prodlouení doby hry
k urèení vítìze utkání a kopy z pokutové znaèky jsou postupy pro urèení
vítìze v tìch utkáních, kde herní øád soutìe vyaduje, aby po skonèení
utkání nebo dvojutkání hraného systémem doma-venku bylo známo vítìzné
drustvo.

Branky dosaené na høiti soupeøe
Herním øádem soutìe mùe být napø. stanoveno, e v pøípadì, kdy obì
drustva hrají systémem doma a venku, a body i skóre z obou utkání
jsou po druhém utkání stejné, budou branky dosaené na høiti soupeøe poèítány dvakrát.

Prodlouení doby hry
Herním øádem soutìe mùe být stanoveno, e utkání bude prodloueno
o dodateènou dobu hry, rozdìlenou na dvì stejné èásti s tím, e ádná
z tìchto èástí nesmí pøesáhnout 15 minut. Pøitom se postupuje podle ustanovení Pravidla 8 Zahájení hry.

Kopy z pokutové znaèky (viz obr. 10)
Øádem soutìe mùe být stanoveno, e o vítìzi utkání nebo dvojutkání hraného systémem doma-venku se rozhodne provádìním kopù z pokutové znaèky.
1. Rozhodèí urèí branku, na kterou se vechny kopy z pokutové znaèky
(dále jen kopy) provedou.
2. Rozhodèí provede losování mincí. Kapitán drustva, je vyhrálo los, se
rozhodne, jestli jeho drustvo bude provádìt kop jako první nebo jako
druhé.
3. O provádìní kopù si rozhodèí vede poznámky.
4. Pokud následující odstavce nestanoví jinak, provede kadé drustvo pìt
kopù. Èísla hráèù, kteøí tyto kopy provedou, sdìlí kapitán drustva rozhodèímu.
5. Kopy provádìjí obì drustva støídavì.
6. Dosáhne-li jetì pøed provedením vech pìti kopù jedno z drustev více
branek, ne by druhé drustvo mohlo jetì po provedení zbývajících kopù
dosáhnout, zbývající kopy se neprovádìjí.
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Provedou-li obì drustva po pìti kopech a obì dosáhnou stejného poètu branek nebo nedosáhnou ádné branky, pokraèují v provádìní kopù
(vdy po jednom kopu) ve stejném sledu dalí hráèi drustva tak dlouho, dokud pøi stejném poètu kopù nedosáhne jedno z drustev o jednu
branku více ne druhé.
Brankáøe, který se pøi provádìní kopù zraní tak, e nemùe pokraèovat
ve høe, mùe vystøídat náhradník, pokud v utkání jeho drustvo jetì
nevystøídalo povolený poèet hráèù.
S výjimkou pøedcházejícího pøípadu se provádìní kopù mohou zúèastnit jen ti hráèi, kteøí v okamiku ukonèení doby hry (nebo v okamiku
ukonèení doby hry v prodlouení, pokud ho øád soutìe pøedepisuje)
byli na hrací ploe.
Hráè smí provést kop podruhé, jen kdy kop ji provedli vichni oprávnìní hráèi jeho drustva (vèetnì brankáøe).
Kterýkoli hráè, který je oprávnìn se zúèastnit provádìní kopù, si kdykoli smí vymìnit místo s brankáøem.
Pøi provádìní kopù se na hrací ploe smí zdrovat pouze hráèi oprávnìní k provádìní kopù, rozhodèí a asistenti rozhodèího a pøípadnì ètvrtý rozhodèí, je-li k utkání delegován. Ten asistuje rozhodèímu pøi organizaci procedury provádìní kopù k urèení vítìze.
Vichni hráèi (kromì hráèe provádìjícího kop a brankáøù obou drustev)
se musí pøi provádìní kopù zdrovat ve støedovém kruhu.
Brankáø drustva, jeho hráè právì provádí kop, musí stát na hrací ploe u pokutového území, ve kterém se kopy provádìjí, poblí místa, kde
brankovou èáru protíná èára ohranièující pokutové území.
Jestlie není uvedeno jinak, platí i pøi provádìní kopù z pokutové znaèky pøísluná ustanovení pravidel a rozhodnutí IFAB.
Pokud má drustvo v okamiku ukonèení doby hry vìtí poèet hráèù
ne drustvo soupeøe, zredukuje poèet hráèù, kteøí se zúèastní provádìní kopù tak, aby byl shodný s poètem hráèù soupeøe, a oznámí rozhodèímu jméno a èíslo kadého hráèe, který se provádìní kopù nezúèastní. Zodpovídá za to kapitán drustva.
Pøed zaèátkem provádìní kopù z pokutové znaèky rozhodèí zajistí, aby
ve støedovém kruhu zùstal z obou drustev shodný poèet hráèù, kteøí
budou oprávnìni zúèastnit se provádìní kopù.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Jestlie na konci doby hry opustí jeden nebo více hráèù hrací plochu a odmítnou
se na ni vrátit, aè nejsou zranìni, nenechá rozhodèí kopy z pokutové znaèky provádìt. Utkání pøedèasnì ukonèí a øídícímu orgánu podá podrobnou zprávu. Stejnì postupuje rozhodèí, jestlie k provádìní kopù z pokutové znaèky nenastoupí
vichni oprávnìní hráèi.
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Obr. 10 Provádìní kopù z pokutové znaèky

2. Za oprávnìné hráèe se povaují ti hráèi, kteøí v okamiku ukonèení hry byli na
hrací ploe, ale i ti hráèi, kteøí hrací plochu doèasnì opustili, a ji se souhlasem
nebo i bez souhlasu rozhodèího.
3. Jestlie pøi provádìní kopù z pokutové znaèky dojde v dùsledku náhlého zhorení povìtrnostních podmínek k takové zmìnì stavu hrací plochy nebo k takovému sníení viditelnosti, e kopy podle názoru rozhodèího nelze regulérnì provést, rozhodne se o vítìzi utkání v kabinì rozhodèího losem.
4. Stejnì se postupuje v pøípadì poruchy osvìtlení, nebo v pøípadì výpadku v dodávce elektrické energie, je-li dùvodný pøedpoklad, e se provádìní kopù z tohoto
dùvodu nepodaøí dokonèit (postup rozhodèího upravuje výklad k pravidlu 5).

VÝKLAD K PROVÁDÌNÍ KOPÙ
Z POKUTOVÉ ZNAÈKY
(1)
(2)

Branku, na kterou se kopy budou provádìt, urèí rozhodèí; jeho rozhodnutí mùe
mít pro provádìní kopù velký význam, protoe situaci za brankami mohou
výraznì ovlivnit pøíznivci jednoho nebo druhého klubu.
Pøi provádìní kopù organizuje první asistent rozhodèího posílání hráèù k provádìní kopù, zatímco druhý asistent rozhodèího pomáhá rozhodèímu v urèení,
zda míè pøeel celým objemem brankovou èáru do prostoru branky. Rozhodèí
a alespoò jeho první asistent si zapisují èísla hráèù, kteøí provedli kop, a výsledky provádìní kopù.
Rozhodèí i jeho asistenti mají dbát, aby kopy byly provedeny korektnì.
119

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

119

13.7.2011, 9:47
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Ne se kopy zaènou provádìt, musí funkcionáøi, náhradníci a pøípadnì hráèi,
kteøí nebudou kopy provádìt, opustit hrací plochu a zdrovat se ve své technické zónì; na hrací ploe mohou zùstat pouze hráèi oprávnìní k provádìní
kopù a brankáøi.
Pouze drustvo má právo urèit, kteøí hráèi a v jakém poøadí kopy provedou;
jestlie ji vichni oprávnìní hráèi drustva kop provedli, není nutné, aby dalí kopy provádìli ve stejném poøadí.
Naøídí-li rozhodèí, aby se provedení kopu opakovalo, musí opakovaný kop
provést tentý hráè, pokud není zranìn.
Klesne-li v prùbìhu provádìní kopù z pokutové znaèky poèet hráèù drustva
pod sedm, rozhodèí pøedèasnì utkání neukonèuje.
Klesne-li v prùbìhu provádìní kopù z pokutové znaèky poèet hráèù jednoho
drustva, nemusí drustvo soupeøe redukovat poèet hráèù.
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Pøíloha B
TECHNICKÁ ZÓNA

Technická zóna (viz pravidlo 3, rozhodnutí IFAB) je prostor vyznaèený v blízkosti hrací plochy, v nìm se bìhem utkání zdrují náhradníci a funkcionáøi
drustva. Musí být vyznaèena tam, kde jsou lavièky pro pøísluníky drustva.
Technické zóny (viz obr. 11) se na jednotlivých høitích mohou liit velikostí
a umístìním; v dalím jsou uvedeny zásady pro vyznaèení technické zóny
a pro její vyuívání.
1. Pøední hranice technické zóny je vyznaèená èárou, která je rovnobìná
s pomezní èárou a která je od pomezní èáry vzdálena nejménì 1 m. Ze
stran je technická zóna vymezená èárami vedenými kolmo k pomezní èáøe
a to ve vzdálenosti 1 m od boèních stran lavièky drustva.
2. Doporuèuje se vyznaèit technickou zónu èarami (za pouití èar).
3. Poèet osob, které se smí v technické zónì zdrovat v prùbìhu hry, musí
být stanoven herním øádem pøísluné soutìe.
4. Vechny osoby, které se budou v prùbìhu utkání zdrovat v technické
zónì, musí být pøed zaèátkem utkání uvedeny v zápisu o utkání a musí
být øádnì oznaèeny v souladu s ustanoveními herního øádu pøísluné soutìe.
5. Vdy pouze jen jeden z pøísluníkù drustva je oprávnìn udìlovat hráèùm v prùbìhu utkání pokyny.
6. Trenér a ostatní funkcionáøi drustva jsou po dobu hry povinni zdrovat
se v technické zónì; technickou zónu smìjí opustit pouze ve výjimeèných pøípadech a se souhlasem rozhodèího (napø. jestlie rozhodèí dovolí lékaøi nebo masérovi drustva oetøit na hrací ploe zranìného hráèe).
7. Trenér i ostatní osoby, které jsou oprávnìny zdrovat se v technické zónì,
se musí chovat vdy korektnì.

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. Pro soutìní utkání musí být technická zóna vyznaèena (pokud øídící orgán soutìe nestanoví jinak); její vyznaèení pro ostatní utkání se doporuèuje. Obì technické zóny musí být vyznaèeny oddìlenì a tak, aby mezera vzniklá mezi jejich
boèním ohranièením byla iroká nejménì 1 m, a to i v pøípadì, e nebude dodrena vzdálenost 1 m boèního vyznaèení technické zóny od lavièky drustva.
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Tam, kde technická zóna není vyznaèena, má rozhodèí dbát, aby se pøísluníci
drustva v prùbìhu utkání nepohybovali v jiném prostoru nebo v jiné vzdálenosti od lavièky svého drustva, ne by jim umoòovala technická zóna, kdyby byla
vyznaèena.
2. Osoby, které jsou oprávnìny zdrovat se v prùbìhu utkání v technické zónì, musí
být pøed zahájením utkání uvedeny v zápisu o utkání a bìhem utkání øádnì oznaèeny: náhradníci a vystøídaní hráèi v souladu s pravidly fotbalu, a funkcionáøi
drustva zpùsobem, který stanoví pøísluný øídící orgán.
Osoby, které jsou oprávnìny zdrovat se v prùbìhu utkání v technické zónì, musí
sedìt, s výjimkou osoby, která udìluje hráèùm pokyny. Tato osoba mùe i v prùbìhu celého utkání stát, pokud se chová korektnì.
Osoby, které jsou oprávnìny zdrovat se v prùbìhu utkání v technické zónì, nesmìjí v prùbìhu utkání kouøit.
3. Pøísluníci drustva smìjí v prùbìhu utkání opustit technickou zónu bez souhlasu rozhodèího (popø. ètvrtého rozhodèího) nebo asistenta rozhodèího pouze
v tìchto pøípadech:
a) náhradníci k rozcvièení a pøed nasazením do hry,
b) funkcionáøi k oetøení zranìného hráèe a ji na hrací ploe nebo mimo ni,
c) funkcionáøi k opravì výstroje hráèe mimo hrací plochu.
Pøitom nesmìjí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodèího nebo ruit asistenty rozhodèího, pøípadnì ètvrtého rozhodèího, ve výkonu jejich funkce.
4. V jiných pøípadech smìjí pøísluníci drustva opustit technickou zónu pouze se
souhlasem rozhodèího nebo asistenta rozhodèího. Pøi poruení tìchto ustanovení nebo pøi jiných pøestupcích èlenù drustev postupuje rozhodèí podle pøísluných ustanovení pravidla 12.

Obr. 11 Technická zóna
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pøíloha C
ÚLOHA ÈTVRTÉHO ROZHODÈÍHO

1. Ètvrtý rozhodèí je delegován v souladu se smìrnicemi pøísluné soutìe
a nastupuje, jestlie jeden ze tøí delegovaných rozhodèích nemùe z jakéhokoli dùvodu vykonávat svoji funkci.
Ètvrtý rozhodèí pomáhá rozhodèímu pøi kontrole hry v souladu s pravidly
fotbalu Za vechna rozhodnutí týkající se hry vak odpovídá rozhodèí.
Ètvrtý rozhodèí musí být v prùbìhu utkání trvale pøipraven pomáhat rozhodèímu utkání, a to i po skonèení øádné hrací doby, napø. provádìní kopù
k urèení vítìze utkání.
2. Pøed zahájením soutìe je pøísluný øídící orgán povinen urèit, zda ètvrtý
rozhodèí v pøípadì, e rozhodèí se k utkání nedostaví nebo nebude schopen v øízení utkání pokraèovat, pøevezme funkci rozhodèího nebo bude
pùsobit ve funkci asistenta rozhodèího (a funkci rozhodèího pøevezme
první asistent).
3. Ètvrtý rozhodèí musí být rozhodèímu k dispozici i pøi zajiování administrativních povinností pøed, v prùbìhu utkání a po utkání.
4. Ètvrtý rozhodèí je odpovìdný za provádìní støídání v prùbìhu utkání.
5. Ètvrtý rozhodèí kontroluje náhradní míèe a dá náhradní míè k dispozici,
kdy pùvodní míè má být na pokyn rozhodèího vymìnìn; tím se má zabránit tomu, aby nedocházelo ke zbyteènému promaròování doby hry.
6. Ètvrtý rozhodèí je povinen zkontrolovat výstroj náhradníkù døíve, ne tito
vstoupí na hrací plochu; neodpovídá-li jejich výstroj ustanovením pravidla 4, upozorní na to rozhodèího.
7. Musí oznámit rozhodèímu, kdy osobní trest udìlí nesprávnému hráèi,
nebo kdy hráèe nevylouèí po druhém napomenutí nebo kdy se hráè
dopustí hrubì nesportovního chování mimo zorné pole rozhodèího èi jeho
asistentù. Za vechna rozhodnutí týkající se hry vak odpovídá rozhodèí.
8. Po utkání ètvrtý rozhodèí podá pøíslunému orgánu zprávu o vech pøestupcích a incidentech, ke kterým dolo mimo zorné pole rozhodèího
a asistentù rozhodèího; o obsahu zprávy vyrozumí rozhodèího a jeho asistenty.
9. Ètvrtý rozhodèí má právo informovat rozhodèího o nevhodném chování
kterékoli z osob zdrujících se v prùbìhu utkání v technické zónì.
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Pøíloha C  Úloha ètvrtého rozhodèího

ROZHODNUTÍ FAÈR

1. O nasazování ètvrtého rozhodèího k soutìním utkáním rozhodne pøísluný øídící orgán; tento øídící orgán rovnì stanoví zpùsob jeho nasazení v utkání. Funkcí ètvrtého rozhodèího mùe být povìøen pouze kvalifikovaný rozhodèí s platnou licencí. Na delegovaného ètvrtého rozhodèího se vztahují stejná práva
a povinnosti, jako na asistenty rozhodèího. Provinìní vùèi ètvrtému rozhodèímu
se posuzují stejnì jako tá provinìní vùèi rozhodèímu (uráky, zneuctìní, napadení, apod.).
2. Ètvrtý rozhodèí plní úkoly uvedené v pøíloze C Pravidel fotbalu; øídící orgán
soutìe je vak oprávnìn povìøit ètvrtého rozhodèího plnìním dalích úkolù.
3. Poøadatel utkání je povinen vyhradit ètvrtému rozhodèímu prostor mezi lavièkami pro èleny a funkcionáøe drustev a vybavit jej zpùsobem, který mu umoní
øádné plnìní povinností a zajistí jeho ochranu pøed nepøíznivými povìtrnostními
podmínkami.
4. Ètvrtý rozhodèí nenastupuje na hrací plochu ke spoleènému pozdravu drustev
pøed zahájením utkání.
5. Na události, k nim dojde v prùbìhu utkání, a které podle jeho názoru vyadují
okamitý zásah rozhodèího, upozorní ètvrtý rozhodèí okamitì AR1.
6. Ètvrtý rozhodèí je oprávnìn poskytovat informace nebo podat vysvìtlení ke vem
pøípadùm, které se staly pøed utkáním, v prùbìhu utkání nebo po utkání pouze
ostatním delegovaným rozhodèím, delegátovi utkání a na vyzvání i pøíslunému
øídícímu orgánu. Nikomu jinému nesmí ètvrtý rozhodèí do vyøeení pøíslunou
odbornou komisí informace nebo vysvìtlení poskytovat (pokud Rozpisem soutìe není stanoveno jinak).
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Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2011

Pøíloha D
SPOLUPRÁCE ROZHODÈÍCH

ZÁSADY SPOLUPRÁCE
Nejdùleitìjí zásady spolupráce rozhodèího s asistenty rozhodèího jsou
uvedeny pøímo v textech pøísluných pravidel. Tato pøíloha D uvádí dalí doporuèení Pravidlové komise FAÈR ke spolupráci rozhodèího s asistenty rozhodèího a zejména pøedepsaný zpùsob signalizace rozhodèího a jeho asistentù. (Zásady spolupráce rozhodèího s oddílovými pomezními rozhodèími
jsou uvedeny v pøíloze F.)

Pohovor o spolupráci pøed utkáním
Pøed kadým utkáním rozhodèí provede s asistenty rozhodèího a se ètvrtým
rozhodèím (pokud je delegován) pohovor. V tomto pohovoru sdìlí jasné pokyny, aby v prùbìhu utkání nevznikala nedorozumìní. Asistenti a ètvrtý rozhodèí jsou povinni poadavky rozhodèího plnì respektovat.
Souèasnì si rozhodèí pøipomenou zásady jednání s hráèi a s dalími osobami, se kterými v prùbìhu utkání pøijdou do styku (mj. napø. i se zástupci
sdìlovacích prostøedkù).
Pøi pohovoru rozhodèí urèí, který z asistentù
a) a u kterého drustva provede kontrolu registraèních prùkazù,
b) provede kontrolu hrací plochy, jejího pøísluenství a vybavení høitì (nosítka, èísla pro støídání apod.),
c) provede kontrolu míèù pøipravených k utkání,
d) a u kterého drustva provede kontrolu výstroje hráèù,
e) bude v prùbìhu hry dohlíet na pøedepsaný poèet a umístìní náhradních
míèù,
f) bude mít pøipravenu náhradní píalku a karty, aby je v pøípadì potøeby
rozhodèímu poskytl,
g) si spoleènì s rozhodèím bude èinit poznámky o prùbìhu hry, udìlených
osobních trestech, dosaení branek, støídání, zranìní, pøípadných mimoøádných událostech apod (pokud je delegován, èiní si poznámky z prùbìhu utkání ètvrtý rozhodèí),
h) bude spoleènì s rozhodèím kontrolovat odehraný èas,
i) a u kterého drustva bude kontrolovat chování hráèù a funkcionáøù pøi
odchodech z hrací plochy,
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Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
j) sdìlí hlavnímu poøadateli (nebo jiné urèené osobì) informaci o nastavení
doby hry,
a dále se s asistenty dohodne na tom
k) jaké signály budou pouívat z oblasti tzv. rozíøené spolupráce,
l) jak budou asistenti zaujímat pozièní postavení ve standardních situacích,
m) jak rozhodèí poádá o zásah asistenta pøímo na hrací ploe,
n) jak rozhodèí sdìlí asistentùm (ètvrtému rozhodèímu) o kolik nastaví dobu
hry,
o) jak asistent (ètvrtý rozhodèí) vyrozumí drustva (diváky) o nastavení doby
hry,
p) jak budou øeit návraty hráèù, kteøí z odùvodnìných pøíèin doèasnì opustí
hrací plochu,
q) jak budou provádìt kontrolu výstroje hráèe, kterého rozhodèí vykáe
z hrací plochy, a který se v pøeruené høe hodlá vrátit zpìt,
r) jakým zpùsobem budou organizovat vstup nosièù s nosítky na hrací plochu,
s) jak budou øeit pøítomnost osob nezúèastnìných na høe v blízkosti hrací
plochy,
t) jak budou postupovat v pøípadì mimoøádných událostí,
u) jak budou postupovat v pøípadì pøedèasného ukonèení utkání.

Spolupráce v prùbìhu utkání
Pro bezchybnou spolupráci rozhodèího s asistenty se doporuèuje dodrovat níe uvedené zásady:
1. Rozhodèí má být se svými asistenty co nejèastìji ve zrakovém kontaktu,
protoe jen tak mùe okamitì reagovat na vznikající herní situace.
2. Signalizace asistentù rozhodèího musí být jasná, zøetelná a hlavnì vèasná. Signál asistenta, který pøijde a po okamiku, kdy ho rozhodèí oèekával, je naprosto bezcenný. Rozhodèí, který neobdrí signál od svého
asistenta v okamiku, kdy ho zrakem kontaktuje, povauje situaci ji za
vyøeenou a vìnuje se dalímu prùbìhu hry.
3. Pokud se rozhodèí domnívá, e dolo k poruení pravidel a proto zrakem kontaktuje svého asistenta, je nanejvý úèelné, aby asistent, pokud k poruení pravidel nedolo, ihned v tomto smyslu rozhodèího vhodným zpùsobem vyrozumìl.
4. Rozhodèí musí vdy dát svému asistentovi najevo, e jeho signalizaci
vidìl; buïto tedy na jeho signalizaci reaguje odpovídajícím rozhodnutím,
nebo asistentovi pohybem ruky naznaèí aby signalizaci ukonèil, protoe
ji sice vidìl, ale nebude na ni brát zøetel.
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Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
5. Ve sloitých situacích, zejména v pokutovém území, mùe rozhodèí pøed
koneèným rozhodnutím zváit i stanovisko svého asistenta, které získá
zrakovým kontaktem, popøípadì pouitím zvlá dohodnutých signálù
nebo osobním dohovorem; v kadém pøípadì se vak tak smí stát pouze z jeho vlastní iniciativy.
6. Domnívá-li se asistent rozhodèího, e rozhodèí nerozhodl správnì, nesmí ádným zpùsobem prosazovat svùj názor, cokoli signalizovat nebo
dávat nìjakým jiným zpùsobem najevo, e se s rozhodnutím rozhodèího
neztotoòuje.
7. Pøestupky proti pravidlu 12, k nim dolo v pokutovém území, asistent
rozhodèího signalizuje v pøípadech, kdy je pøesvìdèen, e mìl o herní
situaci lepí pøehled ne rozhodèí; k tomu pouije pøedem dohodnutý diskrétní signál. Zdviením praporku signalizuje asistent jen v pøípadì, kdy
rozhodèí mìl situaci zcela mimo zorný úhel nebo ji nemohl vidìt z jiného
dùvodu. V takovém pøípadì po pøeruení hry vdy pøivolá rozhodèího k
sobì a situaci mu objasní.
8. V pøípadì poruení pravidel hráèem nebo hráèi útoèící strany bezprostøednì pøed dosaením branky zùstane asistent po dosaení branky stát
ve svém výchozím postavení (tzn. e nebìí ke støedové èáøe) a tím
rozhodèímu naznaèí, e dolo k poruení pravidel a e branka by nemìla být uznána.
9. Je-li branky dosaeno tak, e míè pøejde pøes brankovou èáru pouze na
krátký okamik, mùe se stát, e rozhodèí dosaení branky vùbec nepostøehne a nechá pokraèovat ve høe. V tom pøípadì asistent rozhodèího
bìí obvyklým zpùsobem ke støedovému praporku, a pokud ho rozhodèí
nevezme na vìdomí, smí ze svého postavení poblí støedové èáry zvýraznìnou signalizací upozornit rozhodèího na dosaení branky.
10. Asistent rozhodèího je povinen sledovat v prùbìhu hry nejen vlastní polovinu hrací plochy, ale i její druhou èást, aby v pøípadì potøeby mohl
kdykoli poskytnout informace k herním situacím. Informace je povinen
podat i k pøípadùm, ke kterým dojde v pøeruené høe, popøípadì o poloèasové pøestávce nebo po ukonèení utkání.
11. Závané okolnosti, které mohou podstatným zpùsobem ovlivnit hru, napø.
dosaení branky, kterou rozhodèí nevidìl, nebo poruení pravidel, k nim
dolo tìsnì pøed dosaením branky (ofsajd, ruka útoèícího hráèe, míè ze
hry), signalizuje asistent rozhodèího a do doby, dokud ho rozhodèí nepostøehne; jeho signalizaci je povinen pøevzít i druhý asistent rozhodèího.
12. Asistent rozhodèího je povinen signalizovat pøestupky, ke kterým dolo
za zády rozhodèího. Podle závanosti pøestupku a s pøihlédnutím k výhodì ve høe tak uèiní buï ihned nebo pøi nejbliím pøeruení hry. V mimoøádnì závaných pøípadech, kdy hrozí nebezpeèí z prodlení, pouije
asistent rozhodèího tzv. zvýraznìné signalizace (viz Signály asistentù
rozhodèího).
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Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
13. Asistent rozhodèího je povinen pomáhat rozhodèímu v øízení utkání. Proto
napø. mùe u své pomezní èáry pøedcházet konfliktním situacím tím, e
uklidní znervóznìlé hráèe, nebo tím, e pøi volných kopech pomùe dostat zeï bránících hráèù na pøedepsanou vzdálenost. V takových pøípadech mùe, pokud je to úèelné, vstoupit na hrací plochu.
14. I kdy asistent rozhodèího mùe mít na nìkteré situace jiný názor, nesmí v ádném pøípadì rozhodèímu nevhodnì zasahovat do hry nebo projevovat nesouhlas s jeho rozhodnutími.
15. Asistent rozhodèího nemá èinit ani pøíli mnoho vlastních rozhodnutí, ale
má rozhodèímu signalizovat jen tehdy, je-li to nutné.

POHYB A POZIÈNÍ POSTAVENÍ
Pro optimální kontrolu hry se rozhodèí a asistenti po hrací ploe pohybují
podle zásad tzv. diagonálního zpùsobu øízení utkání. Ten zahrnuje rozdìlení prostoru kontrolovaného rozhodèím a asistenty a také nejvýhodnìjí pozièní postavení v obvyklých herních situacích.
Zásady pohybu a rozdìlení kontrolovaného prostoru na hrací ploe

Obr. 12 Pohyb rozhodèích
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Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
Prodlouená diagonála, znázornìná èárou A  B, je hlavním smìrem pohybu rozhodèího. Její vymezení je pouze pøibliné, protoe podle vývoje utkání
a podle smìru pohybu míèe rozhodèí z tohoto smìru podle potøeby vyboèuje.
Smìry znázornìné èárami C  D jsou prostory, v nich se pohybují asistenti
rozhodèího. Jejich postavení musí být pøesnì na úrovni pøedposledního hráèe
bránícího drustva, proto se asistent jen zøídka octne u støedové èáry.
Pohybuje-li se rozhodèí podle tìchto zásad po èáøe A  B, musí mít herní
akci mezi sebou a tím asistentem rozhodèího, který se pohybuje s pøedposledním hráèem bránícího drustva smìrem k brankové èáøe. To znamená,
e ohroené pásmo kontroluje vdy rozhodèí a jeden z asistentù.
edì vyznaèené prostory (obr. 12) mùe kontrolovat i rozhodèí, ani by do
nich vbíhal, ale hru v nich pøedevím kontroluje pøísluný asistent rozhodèího, který je také povinen pøípadné pøestupky signalizovat.
Rozhodèí nemusí bezpodmíneènì dodrovat znázornìný smìr diagonálního zpùsobu øízení. Podle stavu hrací plochy, vìtru, slunce a jiných okolností
mùe rozhodèí z diagonály vhodným smìrem vyboèovat tak, aby vdy mìl
o herní situaci co nejlepí pøehled; pøitom vak musí mít na pamìti, e jakákoli zásadní zmìna zaitého zpùsobu øízení mùe mít za následek zhorení
zrakové komunikace s asistenty rozhodèího.
POZIÈNÍ POSTAVENÍ VE STANDARDNÍCH HERNÍCH SITUACÍCH
Útoèná akce

Obr. 13 Pozice rozhodèích v prùbìhu útoèné akce
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Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
Pøi libovolném vývoji hry a také pøi vech standardních situacích vychází
pozièní postavení rozhodèího a jeho asistentù z principu diagonálního øízení, které se vak pøizpùsobuje konkrétní herní situaci.
Rozhodèí se pohybuje mírnì za herní situací a nalevo od ní, pøitom vyboèuje ze smìru úhlopøíèky, aby byl v blízkosti útoèné akce. Pøitom sleduje hru
a má zároveò v zorném poli AR1 a mùe tak okamitì reagovat na jeho
signalizaci.
AR1 se pohybuje pøesnì na úrovni pøedposledního hráèe bránící strany
a zejména sleduje, zda není nìkterý z útoèících hráèù v ofsajdu. Dále sleduje, zda míè neopustil hrací plochu a zda se nìkterý z hráèù nedopustil
pøestupku v prostoru, který kontroluje.
AR2 se také pohybuje na úrovni pøedposledního hráèe momentálnì útoèícího drustva, sleduje, zda nedolo k pøestupku za zády rozhodèího a zaujímá postavení vhodné pro pøípad osvobozujícího odkopu a následného protiútoku.
Kop z rohu

Obr. 14 Kop z rohu
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Pøi kopu z rohu zùstává postavení rozhodèích stejné bez ohledu na to,
z které strany se kop z rohu provádí (viz obr. 14).
Rozhodèí stojí na prodlouené diagonále a sleduje pøípadné pøestupky hráèù v pokutovém území.
AR1 stojí za rohovým praporkem na pomyslném prodlouení brankové èáry,
aby mohl sledovat, zda míè je na správném místì, zda byl správnì zahrán,
zda soupeøovi hráèi dodreli pøedepsanou vzdálenost od míèe a zejména
zda míè nepøeel brankovou èáru, popøípadì zda se nestalo nìco, co rozhodèí nemohl vidìt.
AR2 sleduje pøípadné pøestupky za zády rozhodèího a zaujímá postavení
vhodné pro pøípad osvobozujícího odkopu a následného protiútoku.
Volný kop v blízkosti branky

Obr. 15 Volný kop v blízkosti branky

Rozhodèí vyboèí ze smìru úhlopøíèky tak, aby mìl pøehled o pøípadných pøestupcích hráèù a o moném dosaení branky. AR1 sleduje, zda nìkterý hráè
není v ofsajdu nebo zda se nìkterý hráè nedopustil pøestupku. Kromì toho
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mùe v pøípadì pøímé støely na branku také posoudit, zda míè pøeel brankovou èáru. AR2 sleduje pøípadné pøestupky za zády rozhodèího a zaujímá
postavení vhodné pro pøípad osvobozujícího odkopu a následného protiútoku (viz obr. 15).
Pokutový kop

Obr. 16 Pokutový kop

Rozhodèí se postaví tak, aby vidìl, zda pokutový kop bude správnì proveden a aby mohl kontrolovat, zda nìkterý z hráèù pøedèasnì nevnikne do
pokutového území (viz obr. 16).
A1 stojí na brankové èáøe a sleduje poèínání brankáøe, aby zjistil, zda brankáø neporuil pravidlo tím, e by pøedèasnì opustil brankovou èáru; po provedení pokutového kopu posoudí, zda míè úplnì pøeel brankovou èáru.
V rámci UEFA se preferuje postavení asistenta rozhodèího na brankové èáøe
v pozici A1 (znázornìno mením písmem).
AR2 zaujme postavení na úrovni støedové èáry, které je nejvhodnìjí pro
pøípad, e brankáø zachytí míè a zaloí protiútok.
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Vhazování
Je-li rozhodèí blízko místu vhazování, posoudí celý prùbìh vhazování sám,
tzn. e sleduje,
a) zda míè pøeel zpìt na hrací plochu v místì, kde ji pøedtím opustil,
b) zda vhazující hráè vhodil míè správným zpùsobem a
c) zda mìl pøi vhazování obì nohy na zemi a nepøelápl pøitom pøes pomezní èáru do hrací plochy.
Pøi vhazování v prostoru asistenta sleduje asistent
d) zda míè pøeel zpìt na hrací plochu v místì, kde ji pøedtím opustil,
e) zda mìl pøi vhazování obì nohy na zemi a nepøelápl pøitom pøes pomezní èáru do hrací plochy.

SIGNÁLY ROZHODÈÍHO
Dále popsané signály byly schváleny IFAB a jsou doporuèeny k pouívání
rozhodèími vech soutìí. Signály jsou jednoduché, univerzální a lehce pochopitelné.
Není povinností rozhodèího  a nebylo by to ani úèelné  aby svá jednotlivá
rozhodnutí hráèùm a divákùm vysvìtloval nebo zdùvodòoval, protoe by to
mohlo vést ke zmatkùm, nejistotì a zdrování hry. Pøesto na hrací ploe
vznikají situace, kdy jednoduché gesto nebo struèné slovo pøispìje k jejich
pochopení a pomùe tak rozhodèímu získat respekt potøebný k úspìnému
vedení hry.
Vechny signály rozhodèího a asistentù rozhodèího mají slouit k úèinné
kontrole hry a k zajitìní její maximální plynulosti. Jednoduchou formou mají
hráèùm a divákùm naznaèit, koho a jak rozhodèí trestá, a jak se naváe
hra.
Obvykle úplnì staèí, kdy rozhodèí napjatou paí ukáe, e se má provést
kop z rohu, kop od branky nebo volný kop a smìr, jím se má volný kop
provést. Vztyèením jedné pae dá rozhodèí vem jasnì najevo, e se bude
provádìt nepøímý volný kop.
Dalím potøebným signálem je znamení, e rozhodèí poskytuje výhodu. Pøedepsaným gestem, pøípadnì i slovním pokynem hrajte èi výhoda, naznaèí rozhodèí hráèùm, e pøestupek nepøehlédl, ale e nehodlá pøeruovat hru.
Rozhodèí mùe ukázat hráèi, ze kterého místa má provést vhození míèe.
Také jednoduché sdìlení, e míè jetì pøedtím, ne opustil hrací plochu, byl
nìkterým z hráèù teèován, mùe zlepit komunikaci mezi hráèi a rozhodèím
a pøispìt tak ke klidnému prùbìhu hry.
Správné pouívání píalky, slovních pokynù, pøedepsané signalizace rozhodèího paí a signalizace praporky asistentù rozhodèího zcela postaèuje
k jasné komunikaci vech úèastníkù hry.
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Signály rozhodèího
Výhoda  hrajte dál
Jestlie rozhodèí pøestupek vidí, ale poskytuje výhodu ve høe, naznaèí, e
ve høe bude pokraèovat bez pøeruení. Provede to tím zpùsobem, e ukáe
krátce a výraznì obìma paemi ve smìru probíhající herní akce (viz obr.
17).

Obr. 17 Výhoda  signalizace v nepøeruené høe

Pokutový kop
Rozhodèí po pøeruení hry zøetelnì ukáe paí na pokutovou znaèku. Není
vak nutné, aby k pokutové znaèce bìel.
Pøímý volný kop
Rozhodèí po pøeruení hry paí jasnì naznaèí smìr kopu, tj. ukáe smìrem
k brance drustva, proti nìmu se bude pøímý volný kop provádìt (viz obr.
18).

Obr. 18 Pøímý volný kop  signalizace v pøeruené høe

Nepøímý volný kop
Rozhodèí po pøeruení hry naznaèí smìr kopu obdobnì jako v pøípadì pøímého volného kopu a ihned poté paí vztyèenou kolmo nad hlavou naznaèí, e se jedná o nepøímý volný kop. Pai drí rozhodèí vztyèenou nejen do
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okamiku provedení kopu, ale potom jetì tak dlouho, dokud nìkterý jiný
hráè míèem nezahraje nebo se ho nedotkne, nebo dokud není míè ze hry
(viz obr. 19).

Obr. 19 Nepøímý volný kop  signalizace v pøeruené høe

Kop od branky
Rozhodèí poté, co míè opustil hrací plochu, paí zøetelnì ukáe na nejblií
spojnici kratí a delí èáry toho brankového území, z nìho se kop od branky bude provádìt.
Kop z rohu
Rozhodèí poté, co míè opustil hrací plochu, paí zøetelnì ukáe k tomu rohovému praporku, od nìho se bude kop z rohu provádìt.
Udìlení osobního trestu
V souladu se zásadami pro udìlování osobních trestù udìlí rozhodèí osobní
trest tím zpùsobem, e ukáe provinivímu se hráèi lutou nebo èervenou
kartu tak, e ji pøitom zvedne nad hlavu. V tom okamiku musí být totonost
napomínaného nebo vyluèovaného hráèe mimo vekerou pochybnost (viz
obr. 20).

Obr. 20 Udìlení osobního trestu  signalizace v pøeruené høe
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Signály asistenta rozhodèího
Ofsajd  pøed pøeruením hry
V okamiku ofsajdu asistent vzpaí pai s praporkem kolmo nad hlavu
a drí ji vzpaenou, dokud rozhodèí signalizaci nezaregistruje (viz obr.
21).

Obr. 21 Ofsajd  signalizace pøestupku v nepøeruené høe

Ofsajd  po pøeruení hry
Jakmile rozhodèí pøeruí hru pro ofsajd, signalizuje asistent, v kterém místì
na hrací ploe hráè poruil pravidlo. Provede to tím zpùsobem, e sklopí
pai s praporkem a ukáe smìrem do hrací plochy.
Pokud se hráè, který byl v ofsajdu, nacházel na vzdálenìjí stranì hrací plochy, podrí krátce pai s praporkem sklonìnou smìrem nahoru (viz obr.
22).

Obr. 22 Ofsajd na vzdálenìjí stranì hrací plochy  signál po pøeruení hry
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Pokud se hráè, který byl v ofsajdu, nacházel pøiblinì uprostøed hrací plochy, podrí krátce pai s praporkem sklonìnou vodorovnì (viz obr. 23).

Obr. 23 Ofsajd uprostøed hrací plochy  signál po pøeruení hry

Pokud se hráè, který byl v ofsajdu, nacházel na blií stranì hrací plochy,
podrí krátce pai s praporkem sklonìnou smìrem dolù (viz obr. 24).

Obr. 24 Ofsajd na blií stranì hrací plochy  signál po pøeruení hry

Vhazování
Asistent poté, co míè opustí hrací plochu, nejprve vzpaením pae s praporkem kolmo nad hlavu naznaèí, e míè pøeel pøes pomezní èáru, a poté paí
s praporkem ukáe smìr vhazování.
Provede to tím zpùsobem, e pae smìøuje rovnobìnì s pomezní èárou
nahoru v úhlu nejvýe 30° k brankové èáøe drustva, proti nìmu má být
vhazování naøízeno. Pøitom je asistent obrácen tváøí a tìlem do hrací plochy
(viz obr. 25).
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Obr. 25 Vhazování

Kop z rohu
Asistent poté, co míè opustí hrací plochu, nejprve vzpaením pae s praporkem kolmo nad hlavu naznaèí, e míè pøeel pøes brankovou èáru, a poté
zøetelnì ukáe paí s praporkem smìrem k dolní èásti toho rohového praporku, který zakonèuje pomezní èáru, podél ní se asistent pohybuje. Pøi
signalizaci asistent neukazuje, z jaké strany má být kop z rohu proveden.
Kop od branky
Asistent poté, co míè opustí hrací plochu, nejprve vzpaením pae s praporkem kolmo nad hlavu naznaèí, e míè pøeel pøes brankovou èáru, a poté
zøetelnì ukáe paí s praporkem smìrem do hrací plochy na místo, kde se
na hrací ploe protínají èáry ohranièující brankové území; pøitom pai s praporkem drí vodorovnì; pøitom stojí pravým bokem smìrem do hrací plochy.
Støídání
Je-li náhradník pøipraven vystøídat hráèe, signalizuje asistent, který je na stranì u lavièky pro èleny a funkcionáøe drustva, v dobì, kdy je míè ze hry, e
støídání je pøipraveno. Druhý asistent je pøipraven v pøípadì potøeby signalizaci pøevzít.
Signalizace spoèívá v tom, e asistent drí erï praporku vodorovnì v rukách vzpaených kolmo nad hlavu, pøièem je tváøí a tìlem obrácen do hrací plochy (viz obr. 26).

Obr. 26 Pøipravené støídání

138

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

138

13.7.2011, 9:47

Pøíloha D  Spolupráce rozhodèích
Pøestupek proti pravidlu 12
Zpozoruje-li asistent, e rozhodèí nevidìl pøestupek hráèe, zvedne pai
s praporkem a kývavým pohybem praporku signalizuje pøestupek hráèe. Pøeruí-li rozhodèí hru, naznaèí asistent rozhodèího paí s praporkem smìr, kterým se má volný kop provést (viz obr. 27).

Obr. 27 Volný kop  signál po pøeruení hry

Pøestupek proti pravidlu 12 za zády rozhodèího
Pøestupky za zády rozhodèího signalizuje asistent s pøihlédnutím k výhodì
ve høe podle závanosti pøestupku ihned nebo pøi nejbliím pøeruení hry.
V mimoøádnì závaných pøípadech, kdy hrozí nebezpeèí z prodlení, pouije
asistent rozhodèího tzv. zvýraznìné signalizace.
Zvýraznìná signalizace spoèívá v tom, e asistent rozhodèího praporek nejen zdvihne nad hlavu, ale kývavým pohybem praporku ze strany na stranu
rozhodèímu zdùrazní, e øeení situace nesnese odkladu. Pro rozhodèího
tento signál znamená, e má ihned pøeruit hru.
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Pøíloha E
MEZINÁRODNÍ VÝBOR PRO PRAVIDLA
(INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD)

1. Název a sloení
INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD  IFAB (Mezinárodní
výbor pro pravidla) má celkem 8 èlenù a je tvoøen zástupci fotbalových asociací Anglie, Skotska, Irska a Walesu, z nich kadý má po jednom platném
hlase, a zástupci FIFA, které v zastoupení ostatních národních asociací disponují dohromady ètyømi platnými hlasy.

2. Poslání
IFAB projednává a formuluje koneèné znìní návrhù zmìn v pravidlech fotbalu a dalí problematiky týkající se svazového fotbalu, které jí pøedkládá
valná hromada nebo pøísluné orgány asociací, konfederací a národních svazù.

3. Zasedání IFAB
IFAB se schází dvakrát do roka a øádné zasedání se koná vdy mezi 14.
únorem a 14. bøeznem, pracovní zasedání se koná podle pøedchozí dohody
v mìsíci záøí nebo øíjnu; datum a místo tìchto zasedání se urèí vdy na pøedcházejícím zasedání IFAB.
V prùbìhu bìného kalendáøního roku se obì zasedání uskuteèòují na pùdì
tée asociace, její pøedseda souèasnì zasedání øídí; místo zasedání se pravidelnì mìní a postupnì se støídají vechny èlenské asociace IFAB.
Øádné zasedání
Øádné zasedání rozhoduje o návrzích zmìn v pravidlech fotbalu a o dalích
problémech, které ovlivòují svazový fotbal a je spadají do kompetence IFAB.
Pracovní zasedání
Pracovní zasedání se uskuteèòuje v záøí nebo v øíjnu, podle dohody. Zasedání rozhoduje o záleitostech navrených IFAB, ale nemùe rozhodovat
o zmìnì pravidel fotbalu.
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4. Procedury
Øádné zasedání
Kadá asociace odevzdá do 1. prosince sekretáøi hostitelské asociace návrhy na zmìny pravidel fotbalu a ádosti o experimenty k pravidlùm fotbalu,
jako i dalí námìty k diskusi. Sekretáø hostitelské asociace zajistí nejpozdìji do 14. prosince jejich uvedení do obìhu; pøipomínky k zaslaným materiálùm se zasílají sekretáøi hostitelské asociace nejpozdìji do 14. ledna
a ostatním asociacím písemnì do 1. února.
Pracovní zasedání
Kadá asociace mùe sekretáøi hostitelské asociace pøedloit nejpozdìji
4 týdny pøede dnem konání pracovního zasedání návrhy na zmìny pravidel
fotbalu, ádosti o experimenty k pravidlùm fotbalu, pøípadnì dalí námìty
k diskusi; sekretáø hostitelské asociace tyto pracovní podklady nejpozdìji
2 týdny pøede dnem konání zasedání rozele ostatním èlenùm IFAB.
Rovnì kadá konfederace nebo národní svaz mohou písemnì zaslat generálnímu sekretáøi FIFA návrhy, poadavky nebo témata k diskusi, a to
v takovém èasovém pøedstihu, aby je FIFA mohla pøedat sekretáøi hostitelské asociace nejpozdìji 4 týdny pøede dnem zasedání.

5. Zápis
Zápis ze zasedání vyhotoví sekretariát hostitelské asociace a uveøejní ho
v oficiální knize zápisù; tu hostitelská asociace doruèí asociaci, která bude
poøádat následující zasedání, a to nejpozdìji pøed 1. únorem.

6. Zasedání IFAB
Zasedání se neuskuteèní, pokud nejsou pøítomni zástupci alespoò 4 asociací, z nich jeden musí být zástupcem FIFA. Èlenské asociace mají po jednom platném hlase, FIFA má 4 platné hlasy reprezentující vechny národní
svazy; aby byl návrh schválen, musí pro nìj hlasovat alespoò tøi ètvrtiny
z pøítomných zástupcù oprávnìných hlasovat.

7. Zmìny pravidel fotbalu
V pravidlech fotbalu nesmí dojít k ádným zmìnám, pokud s nimi na øádném zasedání IFAB nevyjádøí souhlas nejménì tøi ètvrtiny z pøítomných zástupcù oprávnìných hlasovat.

8. Mimoøádné zasedání
Hostitelská asociace svolá mimoøádné zasedání IFAB, pokud od dvou jiných
èlenských asociací nebo od FIFA obdrí spoleènì s kopií návrhù zmìn pí-
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semnou ádost o jeho svolání. Takto svolané mimoøádné zasedání se uskuteèní do 28 dnù od doruèení ádosti a zástupci ostatních asociací obdrí
oznámení o dni konání spolu s kopiemi návrhù zmìn nejpozdìji 21 dní pøed
termínem mimoøádného zasedání.

9. Rozhodnutí IFAB
Pokud není stanoveno jinak, vstoupí rozhodnutí pøijatá na kadoroèním øádném zasedání IFAB v platnost dnem zasedání; rozhodnutí kadoroèního øádného zasedání IFAB, týkající se zmìn v pravidlech fotbalu, vstupují pro vechny konfederace a národní svazy v platnost 1. èervence bìného kalendáøního roku. Konfederace nebo èlenské svazy, jim sezóna nekonèí pøed
1. èervencem, mohou zaèít tyto zmìny uplatòovat a od zaèátku nového
soutìního roèníku. ádné zmìny pravidel fotbalu se nesmí provést, pokud
je neschválí IFAB.
Poznámka
Bìným rokem se rozumí období zaèínající dnem následujícím po skonèení
kadoroèního øádného zasedání.
IFAB rozhodl, e pro mezinárodní utkání budou pøijaté zmìny pravidel uplatòovány vdy poèínaje 1. èervencem následujícím po skonèení kadoroèního øádného zasedání.
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Pøíloha F
ODDÍLOVÍ ROZHODÈÍ

Terminologie:
Delegovaný rozhodèí
Rozhodèí s platnou licencí rozhodèího delegovaný k utkání pøíslunou komisí rozhodèích
Delegovaný asistent rozhodèího
Rozhodèí s platnou licencí rozhodèího delegovaný k utkání pøíslunou komisí rozhodèích
Kvalifikovaný rozhodèí
Rozhodèí s platnou licencí rozhodèího pùvodnì nedelegovaný k utkání
Oddílový rozhodèí
Laický rozhodèí stanovený nìkterým z níe uvedených postupù
Oddílový pomezní rozhodèí
Laický asistent rozhodèího stanovený nìkterým z níe uvedených postupù

Nedostavení se delegovaného rozhodèího
(1)

Rozhodèí i asistenti rozhodèího jsou povinni dostavit se na stadión nejménì
60 minut pøed úøedním zaèátkem utkání (není-li øídícím orgánem stanoveno
jinak). Èekací doba pro rozhodèího je stanovena na nejvýe 20 minut po úøednì stanoveném zaèátku utkání, pro asistenty rozhodèího se èekací doba neuplatòuje.

Nedostavení se delegovaného rozhodèího na utkání, ke kterému byli delegováni asistenti a ètvrtý rozhodèí
(2) Nedostaví-li se rozhodèí ani v èekací dobì, pøevezme øízení utkání ètvrtý rozhodèí. Pøevzal-li øízení ètvrtý rozhodèí, øídí utkání a do konce, i kdyby se
delegovaný rozhodèí dostavil opodìnì.
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Nedostavení se delegovaného rozhodèího na utkání, ke kterému byli delegováni asistenti rozhodèího
(3) Nedostaví-li se rozhodèí ani v èekací dobì, pøevezme øízení utkání první asistent rozhodèího (asistent, který je v delegaci na utkání uveden na prvním místì) a funkci prvního asistenta pøevezme druhý asistent. Pøevzal-li øízení utkání
asistent rozhodèího, øídí utkání a do konce, i kdyby se delegovaný rozhodèí
dostavil opodìnì. Funkci druhého asistenta rozhodèího pøevezme oddílový
pomezní rozhodèí ustanovený postupem uvedeným v èlánku (13).
(4) Nedostaví-li se rozhodèí a jeden z asistentù ani v èekací dobì, pøevezme øízení
druhý z asistentù a dále se postupuje podle (15). Jestlie se v prùbìhu utkání
dostaví delegovaný rozhodèí nebo asistent dodateènì, pøevezme funkci asistenta.
(5) Nedostaví-li se rozhodèí ani ádný z delegovaných asistentù ani v èekací dobì,
postupuje se podle (6), (7) a (8). Dostaví-li se nìkterý z nich opodìnì, pøevezme funkci rozhodèího první z tìch delegovaných rozhodèích, kteøí se dostavili dodateènì. Dalí opodìnì se dostaviví delegovaní rozhodèí pøevezmou postupnì funkce AR1 a AR2.
Nedostavení se delegovaného rozhodèího na utkání, ke kterému nebyli delegováni asistenti rozhodèího
(6) Nedostaví-li se delegovaný rozhodèí ani v èekací dobì a nejsou-li k utkání
delegováni asistenti rozhodèího, pøevezme øízení utkání jiný kvalifikovaný rozhodèí, pokud je na stadiónu pøítomen. Tento rozhodèí je povinen se na vyzvání poøadatele pøihlásit a utkání øídit, pokud mu v tom nebrání dùvody hodné
zvlátního zøetele, napø. zdravotní indispozice. Pøevzal-li øízení utkání jiný
kvalifikovaný rozhodèí, øídí utkání a do konce, i kdyby se delegovaný rozhodèí opodìnì dostavil.
Dostaví-li se delegovaný rozhodèí opodìnì k utkání, které zahájil a øídí oddílový rozhodèí, pøevezme v pøeruené høe øízení utkání a po zjitìní vech
skuteèností (stavu utkání, odehrané doby hry, støídání resp. napomínání a vylouèení hráèù) ho øídí a do konce.
(7) Není-li k dispozici jiný kvalifikovaný rozhodèí, jsou oba kapitáni (u mládee
spoleènì s vedoucími drustev) povinni dohodnout se na oddílovém rozhodèím a za jeho øízení soutìní utkání sehrát. Jestlie se kapitáni nedohodnou,
rozhodne se losem o tom, které z drustev oddílového rozhodèího urèí. Výsledek dohody nebo losování uvede takto ustanovený rozhodèí jetì pøed zahájením utkání do zápisu o utkání a kapitáni drustev (u mládee i vedoucí drustev) a pøípadnì i delegát utkání ji svými podpisy potvrdí.
(8) Kvalifikovaný nebo oddílový rozhodèí smí utkání zahájit a po uplynutí èekací doby.
Práva a povinnosti kvalifikovaných rozhodèích
(9) Kvalifikovaný rozhodèí má po dobu výkonu funkce rozhodèího stejná práva
a povinnosti daná pravidly fotbalu (vè. nároku na odmìnu za øízení utkání)
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jako delegovaný rozhodèí s tím, e nemusí utkání øídit v pøedepsaném úboru,
poøadatel utkání je vak povinen zapùjèit mu vhodný sportovní odìv.
Práva a povinnosti oddílových rozhodèích
(10) Oddílový rozhodèí musí být osoba starí 18ti let. Funkci oddílového rozhodèího nesmí zastávat ádný z pøísluníkù drustva, hlavní poøadatel ani ádný
èlen poøadatelské sluby.
(11) Oddílový rozhodèí má po dobu výkonu funkce rozhodèího stejná práva a povinnosti daná pravidly fotbalu (kromì nároku na odmìnu za øízení utkání) jako
delegovaný rozhodèí s tím, e nemusí utkání øídit v pøedepsaném úboru, poøadatel utkání je vak povinen zapùjèit mu vhodný sportovní odìv.

Nedostavení se delegovaného asistenta rozhodèího
Nedostavení se delegovaného asistenta rozhodèího na utkání, ke kterému byli
delegováni asistenti rozhodèího
(12) Nedostaví-li se asistent rozhodèího, pøevezme jeho funkci jiný kvalifikovaný
rozhodèí, pokud je na stadiónu pøítomen. Tento rozhodèí je povinen se na vyzvání poøadatele pøihlásit a utkání øídit, pokud mu v tom nebrání dùvody hodné zvlátního zøetele, napø. zdravotní indispozice. Pøevzal-li funkci asistenta
rozhodèího jiný kvalifikovaný rozhodèí, setrvá v této funkci a do konce,
i kdyby se delegovaný asistent rozhodèího opodìnì dostavil. Ètvrtý rozhodèí
funkci asistenta zásadnì nepøejímá (pokud rozpis pøísluné soutìe nebo pokyny pøísluné komise rozhodèích nestanoví jinak).
(13) Není-li pøítomen jiný kvalifikovaný rozhodèí, jsou oba kapitáni (u mládee
spoleènì s vedoucími drustev) povinni dohodnout se na oddílovém pomezním rozhodèím. Jestlie se kapitáni nedohodnou, rozhodne se losem o tom,
které z drustev oddílového pomezního rozhodèího urèí. Výsledek dohody nebo
losování uvede rozhodèí jetì pøed zahájením utkání do zápisu o utkání a kapitáni drustev (u mládee i vedoucí drustev) jej svými podpisy potvrdí. Dostaví-li se delegovaný asistent rozhodèího opodìnì k utkání, kde funkci asistenta rozhodèího ji vykonává oddílový pomezní rozhodèí, je delegovaný asistent rozhodèího povinen kdykoliv v prùbìhu utkání v pøeruené høe a po zjitìní vech skuteèností (stavu utkání, odehrané doby hry, støídání resp. napomínání a vylouèení hráèù) od nìj funkci pøevzít.
Stanovení oddílového pomezního rozhodèího v utkáních, ke kterým byl delegován pouze jeden asistent rozhodèího
(14) Je-li k utkání delegován pouze jeden asistent rozhodèího, jsou oba kapitáni
(u mládee spoleènì s vedoucími drustev) povinni dohodnout se na druhém
(oddílovém pomezním) rozhodèím. Jestlie se kapitáni nedohodnou, rozhodne se losem o tom, které z drustev oddílového rozhodèího urèí. Výsledek dohody nebo losování uvede rozhodèí jetì pøed zahájením utkání do zápisu
o utkání a kapitáni drustev (u mládee i vedoucí drustev) jej svými podpisy
potvrdí.

145

(c) Nakladatelství Olympia 2011
PravidlaFotbalu2011.pm6

145

13.7.2011, 9:47

Pøíloha F  Oddíloví rozhodèí
Stanovení oddílových pomezních rozhodèích v utkáních, ke kterým nebyli delegováni asistenti rozhodèího
(15) Jestlie k utkání nebyli delegováni asistenti rozhodèího, plní funkci asistentù
rozhodèího oddíloví pomezní rozhodèí. Oddílové pomezní rozhodèí urèí obì
drustva; v pøípadì, e jedno z drustev tuto povinnost nemùe splnit, urèí
oba oddílové pomezní rozhodèí drustvo druhé. Není-li poøadatelem utkání
ani jedno ze zúèastnìných drustev, urèí oddílové pomezní rozhodèí poøadatel
utkání. Obsazení funkcí oddílových pomezních rozhodèích uvede rozhodèí jetì
pøed zahájením utkání do zápisu o utkání a kapitáni drustev (u mládee i vedoucí drustev) jej svými podpisy potvrdí.
Práva a povinnosti oddílových pomezních rozhodèích
(16) Oddílový pomezní rozhodèí musí být osoba starí 18ti let; v utkáních mládee
musí být oddílový pomezní rozhodèí nejménì stejného vìku jako hráèi pøísluné soutìe. Drustva jsou odpovìdná za to, e do funkce oddílových pomezních rozhodèích urèí osoby, o nich vìdí, e dostateènì ovládají pravidla
fotbalu, jsou disciplinované, skýtají záruku nestrannosti a jsou dostateènì fyzicky zdatné. Funkci oddílového rozhodèího nesmí zastávat ádný z pøísluníkù drustva, hlavní poøadatel ani ádný èlen poøadatelské sluby.
(17) Oba oddíloví pomezní rozhodèí se pøed utkáním ohlásí u rozhodèího. Rozhodèí jim urèí jejich rozestavení na hrací ploe s tím, e je oprávnìn jejich
rozestavení podle svého uváení pro kadý poloèas zmìnit. Dále jim dá pokyny ke spolupráci na hrací ploe a zejména je upozorní, e jeho rozhodnutí jsou
koneèná a e nemají právo reklamovat zmìnu rozhodnutí, i kdy s ním nebudou souhlasit.
(18) Základním úkolem oddílového pomezního rozhodèího je signalizovat, e míè
úplnì pøeel pomezní èáru. Pokud vak rozhodèí zjistí, e oddílový rozhodèí
je natolik zkuený a objektivní, e je schopen se na øízení utkání podílet ve
vìtí míøe, mùe jeho pravomoc rozíøit i o dalí povinnosti asistenta rozhodèího; vdy vak s tou výhradou, e rozhodnutí rozhodèího jsou koneèná.
(19) Dojde-li ale pøi utkání k situaci, kterou rozhodèí sám nevidìl, mùe rozhodnout
na základì signalizace nebo na základì informací oddílového pomezního rozhodèího, ale jen tehdy, povauje-li jeho informace za dostateènì objektivní.
(20) Oddíloví pomezní rozhodèí nastupují pøi utkání k pozdravu a k losování spoleènì s rozhodèím, jen jsou-li sportovnì obleèeni. O vhodnosti nástupu oddílových pomezních rozhodèích rozhodne rozhodèí.
(21) Oddílový pomezní rozhodèí nemusí nastoupit v pøedepsaném úboru, poøadatel utkání je vak povinen zapùjèit mu vhodný sportovní odìv.
(22) Oddílový pomezní rozhodèí nemá pøi výkonu své funkce nárok na odmìnu za
øízení utkání.
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Dalí ustanovení
(23) Pro pøípad øízení utkání kvalifikovaným nebo oddílovým rozhodèím je poøádající oddíl povinen mít k dispozici zápis o utkání, píalku, èervenou a lutou
kartu, hodinky, minci na losování a psací potøeby.
(24) Poøadatel utkání je povinen mít k dispozici signalizaèní praporky. Látka praporku má mít rozmìry 50 x 30 cm a výraznou barvu, nejlépe èervenou nebo
lutou.
(25) Øídí-li utkání oddílový rozhodèí, ruèí poøádající oddíl za správné vyplnìní zápisu o utkání (pøed utkáním i po utkání) a za jeho vèasné odeslání pøíslunému
øídícímu orgánu.
(26) Delegát utkání nesmí pøevzít funkci oddílového rozhodèího ani oddílového
pomezního rozhodèího (pokud není Soutìním øádem nebo Rozpisem soutìe
stanoveno jinak).
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