
 

Pokyn KR k zamezení p řístupu divák ů na hrací plochu  

 

V Hořicích dne 29.1.2016 

Vážení kolegové a kolegyně, 

V poslední době přibývá nesportovního chování rodičů a diváků nacházejících se v přímé 
blízkosti hrací plochy. Výkonný výbor KrPFbU proto apeluje na pořadatele především mládežnických 
turnajů, aby dodržovali Soutěžní řád, konkrétně pak čl. 7 - Povinnosti pořadatele. Zejména je d ůležité, 
aby po řadatel zajistil, aby rodi če a diváci nevstupovali na hrací plochu a po celou dobu turnaje 
zůstali výhradn ě v prostoru ur čeném pro diváky - tedy v hledišti.  

 V návaznosti na toto usnesení Výkonného výboru vydává Komise rozhodčích pokyn závazný pro 
všechny rozhodčí, jak postupovat v situaci, kdy se diváci a rodiče hráčů nebudou nacházet v prostoru 
určeném pro diváky (v hledišti). 

Pokud dojde k výše uvedené situaci, rozhodčí jedenkrát upozorní hlavního pořadatele se žádostí 
o odchod diváků do prostoru určeného pro diváky. Zároveň rozhod čí nezahájí utkání, dokud diváci 
neopustí prostor hrací plochy  (okolo mantinelů, u střídaček,...). Pokud i p řes výzvu rozhod čího 
nedojde k náprav ě, rozhod čí utkání či turnaj UKON ČÍ. O vzniklé situaci provede záznam do ZOU tak, 
aby z něj bylo patrné, fanoušci kterého družstva danou situaci zavinili a co vše udělal pořadatel pro jejich 
vykázání do prostor pro ně určené.  

Neodehrané zápasy budou sehrány v náhradním termínu bez přístupu diváků a na náklady 
oddílu, jehož přívrženci ukončení utkání či turnaje zapříčinili. Za náklady se rozumí pronájem haly, 
výplata rozhodčích a cestovní náklady všech družstev. 

Tento pokyn platí stejně tak i pro delegáty, kteří jsou při své činnosti povinni rozhodčím s řešením 
výše popsané situace pomoci a v případě, že při odvádění diváků dojde k jakémukoliv problému 
(nečinnost pořadatele, nesportovní chování diváků, neochota diváků opustit hrací plochu a její okolí...), 
jsou povinni tuto skutečnost uvést v pořadatelské zprávě a zároveň předat tuto informaci (s co nejvíce 
podrobnostmi) emailem Komisi rozhodčích, která zajistí následné řešení. 

 Všechny popsané kroky jsou platné od 30. ledna 2016 až do odvolání. V případě jakýchkoliv 
nejasností mě neváhejte kontaktovat.  
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