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Metodický pokyn č. 05 - 2016 
Pravomoci rozhodčího 

Opatření rozhodčího vůči vylučovaným hráčům a vykazovaným funkcionářům 

Před potvrzením  
sestavy družstva     
v IS 

Po potvrzení sestavy 
družstva v IS a před 
vstupem R na HP 

Po vstupu R na HP 
před zahájením 
utkání  

(časový údaj „A“)  

Po zahájení utkání    
a včetně 
poločasové 
přestávky  

(časový údaj „B“) 

Po ukončení utkání, 
když R je ještě na 
HP 

(časový údaj „C“) 

Po odchodu R z HP 
po ukončení utkání   
a před verifikací 
ZoU 

Po verifikaci ZoU    
po utkání (před 
opuštěním 
stadionu) 

Po verifikaci ZoU    
po utkání (po 
opuštění stadionu) 

Rozhodčí přestupek 
hráče, náhradníka 
nebo funkcionáře 
popíše v ZoU, 
provinivší se osobu 
připustí ke hře 
 
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 
 

Hráče nepřipustí ke 
hře, smí nastoupit 
náhradník, ale 
mužstvo nesmí doplnit 
počet náhradníků  
 
Náhradníka nepřipustí 
ke hře a družstvo 
nesmí doplnit počet 
náhradníků 
 
Funkcionáře nepřipustí 
na lavičku družstva 
 
Přestupek hráče, 
náhradníka nebo 
chování funkcionáře 
popíše v ZoU  
 
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 
 
 

Hráče vyloučí. Smí 
nastoupit náhradník, 
družstvo ale nesmí 
doplnit počet 
náhradníků 
 
Náhradníka vyloučí 
a družstvo nesmí 
doplnit počet 
náhradníků 
 
Funkcionáře nepřipustí 
na lavičku družstva 
 
Přestupek hráče, 
náhradníka nebo 
chování funkcionáře 
popíše v ZoU  
 
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 
 

Hráče vyloučí, nesmí 
nastoupit náhradník. 
Družstvo utkání 
dohraje s menším 
počtem hráčů 
 
Náhradníka vyloučí, 
družstvo nesmí doplnit 
počet náhradníků 
 
Funkcionáře vykáže 
z prostoru hřiště 
 
Přestupek hráče, 
náhradníka nebo 
chování funkcionáře 
uvede v ZoU 
  
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 

Hráče vyloučí 
 
Náhradníka vyloučí  
 
Funkcionáře vykáže 
z prostoru hřiště 
 
Přestupek hráče, 
náhradníka nebo 
chování funkcionáře 
uvede v ZoU 
 
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 
 

Rozhodčí přestupek 
hráče, náhradníka 
nebo chování 
funkcionáře popíše 
v ZoU  
 
Po ukončení utkání 
bude o přestupku 
informovat  osobu, 
která po utkání bude 
verifikovat ZoU 
 

Rozhodčí chování 
hráče, náhradníka 
nebo funkcionáře 
popíše v ZoU  
 
 

Rozhodčí chování 
hráče, náhradníka 
nebo funkcionáře 
popíše v ZoU 

 


