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Postup při nedostavení se rozhodčího na utkání 

Vážení funkcionáři, 

 díky nedostatku rozhodčích se v našich soutěžích velmi často stává, že na utkání není 

nikdo delegován. S takovým utkáním je pak téměř vždy spojeno udělení pořádkové pokuty, které 

však jde při dodržení správného postupu předejít.  

 KRD proto podává oddílům pomocnou ruku a doporučuje oddílům na všech úrovních 

(mládež a dospělí) následující postup: 

 

Pokud není půl hodiny před utkáním v IS uveden delegovaný rozhodčí, tak se jistě na utkání nedostaví 

Pořadatel zjistí, zda v areálu není jiný kvalifikovaný rozhodčí, který by utkání odřídil. Pokud ano, tento 

rozhodčí jistě bude znát postup dále. Pokud ne, postup je následující: 

 

A. Oddíly se dohodnou na osobě, která bude utkání řídit, 

 

B. Oddíly se nedohodnou a o rozhodčím rozhodne los mincí v kabině rozhodčího, kdy domácí mají 

vždy panu a hosté orla. Los provede vedoucí domácích. 

 
Vedoucí domácího oddílu se přihlásí do IS a vstoupí do zápisu, který musí zahájit. 

 

Zápis o utkání obsahuje několik karet, které se zobrazí až po úředním začátku utkání jako: zpráva 

rozhodčího, zpráva delegáta, odměny….. . Na spodní straně každé karty je tlačítko „uložit“, které je 

třeba vždy a po každé změněně v zápisu zmáčknout. 

 

Dohoda nebo los mincí bude zapsána ihned po úředním začátku do „zprávy rozhodčího“.   

Oddíly se dohodly na tom, že utkání bude řídit Josef Vopršálek ID 12345678. NEBO Oddíly se nedohodly 

a utkání řídí po losu mincí Josef Vopršálek ID 12345678. Los vyhráli D/H 

Celý zápis má pak vždy v IS na starosti vedoucí domácích, který je za něj zodpovědný. Ještě před 

výkopem, se mimo zprávy rozhodčího, do čelní strany uvedou oba AR. Nikdo z těchto osob pak nesmí 

v zápise figurovat na jiné pozici!!! (nejčastější důvod udělení pokuty) 

 

Dále se do ZOU uvede: 

Utkání bylo zahájeno o XY minut později z důvodu managementu při nedostavení se HR 

 

Dále se všichni před výkopem přesvědčí, že je utkání přítomen Vedoucí, Hlavní pořadatel, kapitáni 

obou družstev a že sestavy nemají více jak 16 hráčů nebo méně jak 7.  



 

Vložení rozhodčího se provede tak, že vedle kolonky „R“ odkliknete „nahradit LAIKEM“. Systém vás 

odkáže do kolonky, kde uvedete ID osoby a dvouklikem nahrajete osobu do zápisu. Toto je nutné vždy 

uložit dole na monitoru!!! Rozhodčí musí být členem FAČR, jinak jej v systému nenaleznete. 

 

Po utkání je nutné uvést výsledek poločasu ručně do přední strany, celkový se doplní po vložení střelců 

do zápisu (u mládeže se musí ručně zadat i konečný výsledek). Uvést dobu hry obou poločasů, povrch 

hrací plochy, udělené osobní tresty a jejich popis.  

 

Do zápisu vše zapisuje vedoucí domácích za přítomnosti rozhodčího a vedoucího hostí. Vše pak stvrdí 

svým heslem tak, že zápis potvrdí. Povinností obou vedoucích je zápis potvrdit! (Další častý důvod 

udělení pořádkové pokuty.) Pokud bude nesoulad nebo nesouhlas s informacemi v zápise, má právo 

stěžovatel podat protest dle „procesního řádu“ 

 

 

KRD doporučuje mít tento „radílek“ v kabině rozhodčího uschován a řídit se jím. V případě dotazů volejte. 
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