Pravidlová komise ČMFS
Diskařská 100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 – Strahov

Pravidla fotbalu 2005 - OPRAVNÝ LIST
Pravidla fotbalu jsou složitý dokument „právnického“ typu a jako při každém jejich vydání, je v konečném výtisku, i přes veškerou
péči autorů i tiskárny, několik chyb. Pravidlová komise se za tyto chyby omlouvá, a žádá čtenáře, aby si níže uvedené chyby ve
svých Pravidlech fotbalu opravili.
U každé chyby je uveden správný text celé věty (odstavce).

Str. 58, výklad (9):
Zrušit poslední větu „ Rozpis soutěže nebo propozice turnaje mohou dále stanovit, že prodloužení doby hry skončí již
v okamžiku, kdy některé z družstev dosáhne branky“.

Str. 98, článek 2. nahradit článkem následujícím:
2.

Pravomoci rozhodčího vůči hráčům a náhradníkům

Všichni členové družstva podléhají pravomoci rozhodčího v době od předání kapitánem družstva podepsaného zápisu o utkání
rozhodčímu až do okamžiku podepsání zápisu o utkání kapitánem družstva po utkání. Po celou tuto dobu je rozhodčí oprávněn přijímat
k jejich proviněním příslušná opatření: od vstupu na hrací plochu k zahájení utkání do opuštění hrací plochy po ukončení utkání tak činí
na základě pravomocí daných mu přímo pravidly fotbalu, mimo tuto dobu tak činí na základě rozhodnutí ČMFS k pravidlu XII.
Všechny přestupky a provinění hráčů (náhradníků) uvede rozhodčí na přední stranu zápisu o utkání a kapitán družstva potvrdí totožnost
příslušného hráče.

a) Jestliže se člen družstva dopustí závažného provinění (srovnatelného s přestupkem popsaným v části D pravidla XII) v
době od podepsání zápisu o utkání kapitánem družstva před utkáním do okamžiku, kdy rozhodčí vstoupí na hrací
plochu, aby zahájil utkání, tak rozhodčí:
• nepřipustí provinivšího se hráče ke hře. Za tohoto hráče smí nastoupit některý z náhradníků, družstvo však nesmí počet náhradníků
doplnit.
• nepřipustí provinivšího se náhradníka ke hře a družstvo počet náhradníků nesmí doplnit.

b) Jestliže se člen družstva dopustí přestupku v době od vstupu rozhodčího na hrací plochu k zahájení utkání do vlastního
zahájení utkání, uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci uplatňovat pravidla.
Jestliže rozhodčí
• vyloučí hráče, smí za tohoto hráče nastoupit některý z náhradníků, družstvo však počet náhradníků nesmí doplnit.
• vyloučí náhradníka, nesmí družstvo počet náhradníků doplnit.

c)

Jestliže se člen družstva dopustí jakéhokoli přestupku v době od zahájení utkání do ukončení utkání (vč. poločasové
přestávky), uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci uplatňovat pravidla.
Dopustí-li se člen družstva přestupku o poločasové přestávce, udělí mu rozhodčí za účasti kapitána družstva příslušný
osobní trest a udělení trestu oznámí prostřednictvím pořadatelské služby (hlasatele) divákům.
Jestliže rozhodčí
• vyloučí hráče, nesmí za tohoto hráče nastoupit náhradník a družstvo utkání dohraje s menším počtem hráčů.
• vyloučí náhradníka, družstvo nesmí doplnit počet náhradníků.

d) Jestliže se člen družstva dopustí jakéhokoliv přestupku v době od ukončení utkání do opuštění hrací plochy rozhodčím
po ukončení utkání, uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci uplatňovat pravidla.
e) Jestliže se člen družstva dopustí závažného provinění v době od opuštění hrací plochy rozhodčím po ukončení utkání do
okamžiku podpisu zápisu o utkání kapitánem družstva po utkání, oznámí rozhodčí provinění člena družstva kapitánovi
družstva. Provinění uvede rozhodčí na přední stranu zápisu o utkání a kapitán družstva potvrdí totožnost provinivšího
se člena družstva.

Str.106, výklad (29) odstranit druhou větu prvního odstavce „Brankář ale nemá míč pod kontrolou, jestliže míčem

poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu a zase ho chytá, a to v okamžiku, kdy míč právě nedrží v rukou“ a nahradit ji novou

větou:„ Brankář má míč pod kontrolou i v případě, jestliže míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu a zase ho chytá“

FIFA se touto změnou vrátila na návrh UEFA k původnímu výkladu situace, kdy má brankář míč pod kontrolou.

Str. 129, výklad (13) bod d) nahradit novým výkladem a přidat bod e):
d) hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč, branky nebylo dosaženo a míč:
•
•
•

brankář chytí a má ho pod kontrolou, nechá rozhodčí pokračovat ve hře
míč zadrží hráč bránícího družstva a nikým neatakován postupuje směrem od branky, může rozhodčí poskytnout výhodu
ve všech ostatních případech rozhodčí přeruší hru a naváže ji nepřímým volným kopem ve prospěch bránícího družstva
z místa, kde provinivší se hráč porušil pravidlo
e) hráči obou družstev, nechá rozhodčí pokutový kop opakovat, ať je výsledek akce pokutového kopu jakýkoliv.
Pravidlová komise ČMFS
Praha 3.2.2006

