Instrukce pro rozhodčí – postup při řízení ligových utkání v sezóně 2013- 2014
1)

Dostavení se k utkání
•

Dostavit se k utkání nejvyšších celostátních soutěží (AutoCont extraliga, Extraliga žen, 1. liga mužů a G2 liga juniorů) minimálně 60 minut
před oficiálním začátkem zápasu do haly a být 30 minut před zahájením utkání řádně oblečen a připraven k vedení zápasu.

•

Pokud předpis soutěže stanovuje povinnost pořadateli uspořádat technickou schůzku, pak je rozhodčí povinen se ji
zúčastnit.

•

K utkáním ostatních soutěží se dostavit na hrací plochu minimálně 30 minut před oficiálním začátkem již řádně oblečen a připraven k
vedení zápasu.

•

Vysvětlení pojmu řádně oblečen podávají Pravidla chování a oblékání rozhodčích.

•

Ve všech soutěžích se rozhodčí pozdraví podáním ruky s hlavním pořadatelem a předloží mu bez vyzvání licenční průkaz rozhodčího. Na
základě licenčního průkazu uvede zapisovatel jméno rozhodčího do Zápisu o utkání.

2)

Kontrola zápisu o utkání (ZOU)
a) 30 (45 u AutoCont extraligy) minut před utkáním převzít od hlavního pořadatele oběma družstvy vyplněný a vedoucími družstev
podepsaný ZOU a:
•
zkontrolovat, že data narození nastupujících hráčů odpovídají věkovým kategoriím povoleným pro danou soutěž (viz. Brožura Rozpis
ligových soutěží 2013/2014).
•
Zkontrolovat, zda jsou ze strany družstev vyplněny požadované údaje včetně uvedených čísel nastupujících brankářů či zahajovacích
sestav.
b) Pokud není ZOU řádně vyplněn a podepsán v předepsanou dobu před utkáním, zjistí rozhodčí od hlavního pořadatele proč se tak stalo a
příčinu uvede v záznamech rozhodčích na přední straně ZOU.

příklad záznamu o pozdním odevzdání ZOU ke kontrole rozhodčím:

c)

Připustit ke hře maximálně 5 (slovy pět) hostujících hráčů za družstvo; počítaje v to i střídavé hostování. V ZOU musí být za jménem
takových hráčů označení “H”.

d) Připustit ke hře maximálně 2 hráče v poli a 1 brankáře z jiných družstev stejného oddílu ve stejné kategorii. V ZOU musí být za jménem
takového hráče označení příslušného družstva, na jehož soupisce hráč aktuálně figuruje (např. “B”). Pokud družstvo hráče neoznačí,
nenese za to rozhodčí odpovědnost.
e) Připustit ke hře hráčky dle Pokynu umožňujícího start hráček ženské kategorie v soutěžích mužských kategoriích.
f)

Provést namátkovou kontrolu totožnosti u hráčů obou družstev v přítomnosti delegáta pokud ten byl na utkání delegován. Informaci o
uskutečněné kontrole totožnosti rozhodčí zapíše do záznamů rozhodčího na přední straně ZOU. Hráče, který neprokáže totožnost
věrohodným osobním dokladem (občanský průkaz, pas, vojenská knížka či řidičský průkaz) nebude připuštěn k utkání (rozhodčí jej v ZOU
vyškrtne). U hráče mladšího 15 let je za
věrohodný doklad považován jakýkoliv průkaz
s osobními údaji (např. kopie karty pojištěnce).
V případě, že rozhodčí všechny hráče
osobně zná, kontrolu neprovádí.
příklad záznamu o kontrole totožnosti:

g) Provést kontrolu totožnosti přítomného vedoucího družstva
a trenéra a výsledek kontroly totožnosti zaznamenat
v zápise o utkání. Osoba, která neprokáže svoji totožnost,
nemůže v utkání vykonávat funkci vedoucího družstva či
trenéra. V případě, že rozhodčí vedoucího či trenéra
osobně zná, kontrolu neprovádí.
v případě neprokázání totožnosti:

h) V případě, nepřítomnosti vedoucího družstva při utkáních
žákovských
a
dorosteneckých
družstev
rozhodčí
zkontroluje totožnost přítomné osoby starší 18 let, pokud
tato neprokáže svou totožnost, rozhodčí tuto skutečnost
uvede do ZOU a osoba nemůže splnit povinnost oddílu dle
ustanovení soutěžního řádu 4.3.j. V případě, že
rozhodčí přítomnou osobu starší 18 let osobně zná,
kontrolu neprovádí.
v případě neprokázání totožnosti žádnou osobou z realizačního týmu:

i)

Zkontrolovat, je-li ZOU podepsán vedoucími družstev a u
jména každého člena realizačního týmu uvedena funkce.
•
Pokud není přítomen vedoucí družstva, přebírá jeho
funkci automaticky kapitán družstva.
•
Při utkáních mládežnických kategorií musí být u družstva přítomna osoba starší 18 let, pokud toto ustanovení družstvo nesplní, bude
potrestáno pořádkovou pokutou.
j) Před utkáním proškrtnout všechny nevyplněné řádky v kolonce “hráčů” v ZOU tak, aby nebylo možné následné doplnění.
k) Před začátkem utkání porovnat počet hráčů družstva, který je uveden v ZOU, se skutečným počtem hráčů na hřišti.
•
Je-li počet hráčů uvedených v ZOU vyšší než skutečný počet hráčů, vyškrtnout hráče, kteří nejsou v okamžiku začátku utkání na hřišti.
•
Pokud je počet hráčů uvedených v ZOU menší než je počet hráčů připravených ke hře, nepřipustit hráče, jejichž jméno není uvedeno
v ZOU ke hře.
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3)

Kontrola hřiště
•
•

Před utkáním zkontrolovat také hrací plochu - zejména rozměry, vyznačení brankovišť a střídaček; rozměry hřiště rozhodčí zapíše do ZOU;
Branky a mantinely (jsou-li řádně označeny certifikační nálepkou IFF); funkčnost sítí; pokud na nich není žádná certifikace odhadnout
(změřit) zda vyhovují rozměrově (výška 115 cm, šířka 160 cm)

příklad záznamu do ZOU

•
•
•

•
•
•
•

4)

počet hracích míčů – v AutoCont extralize, v Extralize žen, v 1. lize mužů a v G2 lize juniorů jsou schváleny oficiální míče;
pokud nebudou tyto míče k dispozici uvede tento prohřešek rozhodčí v ZOU
počet přítomných osob u zapisovatelského stolku (zapisovatel, časoměřič, příp. hlasatel a dále v případě, že na časomíře není ukazatel
času trestu osoba k vracení hráčů do hry);
dále rozhodčí zkontrolují přítomnost osoby zajišťující zdravotnickou službu (dále jen ZdS); dle Předpisu o zajištění zdravotnické služby
se za ZdS považuje osoba osoba označená jako ZdS (ne hráč, trenér nebo jiný funkcionář družstva). Za ZdS se považuje i lékař přítomný
na lavičce pořádajícího družstva, jméno a příjmení ZdS rozhodčí zapíší do ZOU.
případné nedostatky nahlásit zapisovatelskému stolku a trvat na odstranění těch nedostatků, které mohou být odstraněny;
všechny nedostatky uvede rozhodčí v ZOU;
mantinely musí být ve stavu odpovídajícímu bezpečnosti, tzn. nepoškozené včetně všech spojovacích článků;
pořadatel je povinen zajistit časomíru s ukazatelem odpočítávání trestů; v případě, že časomíra tento údaj nemá, je pořadatel povinen
zajistit jednu osobu k trestným lavicím, která odpovídá za návrat vyloučených ve správnou dobu.

Kontrola výstroje a výzbroje hráčů
•
•
•

•
•
•

5)

všechna používaná výzbroj musí být označena certifikační značkou IFF – týká se míčků, hokejek a brankářských masek;
v případě zjištění před utkáním upozornit hráče, že s řádně neoznačeným materiálem nesmí hrát;
v případě zjištění během hry postupovat dle pravidel v celostátních soutěžích, v ostatních hráče nejprve upozornit, že s touto výzbrojí již
nesmí na hřiště, pokud neuposlechne postupovat dle pravidel; platí i v případě zjištění evidentního složení hole a čepele z dílů různých
firem;
závady na výstroji týkající se štulpen, trenýrek a kapitánské pásky, zjištěné před nebo během utkání řešit upozorněním soupeřova
kapitána a dotazem zda požaduje trest, v případě, že si jej vyžádá, příslušný trest udělit;
v případě upozornění kapitána udělit trest, v kterékoliv fázi utkání;
hráče v jiném tričku než mají ostatní hráči jeho družstva nepřipustit ke hře.

Nástup k utkání (v AutoCont extralize, Extralize žen, 1. lize mužů a G2 lize juniorů)
•
•
•

rozhodčí spolupracují s hlavním pořadatelem; postupuje se dle Předpisu pro ceremoniály při ligových utkáních ...;
v případě, že nástup není uskutečněn, uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU.
pokud pořadatel zadává elektronický zápis (dále jen EZOU) - je povinen zadat kompletní sestavy do EZOU 15 minut před začátkem
utkání. Bezprostředně před začátkem utkání pořadatel potvrdí rozhodčím, že došlo k bezproblémovému zahájení EZOU.
Potvrzení pořadatele o řádném vložení hráčů do elektronického zápisu zapíší rozhodčí do ZOU. Po tomto úkonu rozhodčí
zahájí utkání.

příklad záznamu do ZOU

6)

Zahájit a řídit utkání podle pravidel florbalu.
•

obzvláštní pozornost věnovat NESPORTOVNÍMU CHOVÁNÍ diváků utkání a především pak RODIČŮ při mládežnických akcích. Postup v
případě těchto projevů bude velmi tvrdý. Rozhodčí jedenkrát upozorní pořadatele se žádosti o umravnění či vyvedení nesportovně se
projevujících osob z haly. Pokud nedojde k nápravě, utkání či turnaj bude UKONČEN. Následně bude sehrán v náhradním termínu bez
přístupu diváků a na náklady oddílu, jehož přívrženci ukončení utkání či turnaje zapříčinili.

•

Na požádání soupeřova kapitána či vedoucího družstva u soutěží mládeže je možné provést kontrolu totožnosti hráčů před utkáním, o
přestávce a nejpozději před zahájením třetí třetiny utkání. Výsledkem kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti startu
hráče a rozhodčí je poznamená do zápisu o utkání.

7)

Během utkání postupovat v souladu s Aspekty činnosti rozhodčího.

příklad záznamu do ZOU

•

Při takovéto kontrole totožnosti rozhodčí, dokud není vznesena námitka proti startu hráče, pouze asistuje. Kontrolovaní hráči ukáží
občanský průkaz či jiný věrohodný doklad totožnosti kontrolujícímu kapitánovi. U hráčů mladších 15-ti let mohou být ze strany vedoucího
družstva, který kontrolu vyvolal činěny dotazy na osobní údaje hráčů.

•

Pokud je vznesena námitka, provede kontrolu totožnosti sám rozhodčí. V případě předložení cizího dokladu totožnosti hráče vyloučí a zápis
o utkání následně postoupí disciplinárnímu orgánu. Není-li rozhodčí přesvědčen o neoprávněném startu hráče, dotazem zjistí hráčovy
osobní údaje a adresu trvalého bydliště a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištěné údaje podepíše hráč, kapitán a vedoucí družstva.
Rozhodčí hráče připustí k další hře a po utkání zašle zápis o utkání příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže.

•

Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, námitku
proti startu hráče, hráčů nebo celého družstva. Rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání spolu s dotazem zjištěnými osobními
údaji a adresami trvalého bydliště. Takto zjištěné údaje hráči podepíší spolu s kapitánem a vedoucím družstva. Rozhodčí hráče připustí k
další hře a po utkání zašle zápis o utkání příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže. Odmítnutí kontroly totožnosti před utkáním má za
následek nepřipuštění kontrolovaného k utkání.
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příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání totožnosti – přední strana ZOU

příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání totožnosti – přední strana ZOU – pořízení fotodokumentace

•

Rozhodčímu je povoleno, v případě, že hráč neprokáže svou
totožnost v průběhu utkání nebo je vznesena námitka proti
jeho startu, pořídit fotografii hráče např. mobilním telefonem,
pro případné disciplinární řízení. Fotografování musí být
přítomen kapitán družstva a pořízení fotodokumentace
rozhodčí zapíše do ZOU.

příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání
totožnosti – zadní strana ZOU

•

Pokud po kontrole totožnosti kapitán družstva nepožádal
okamžitě rozhodčího o uvedení námitky proti startu hráče,
hráčů či družstva do zápisu o utkání, považují se dodatečně
podané námitky za neopodstatněné a nepřihlíží se k nim.
V případě zahájení disciplinárního jednání pro neprokázání či
odmítnutí prokázání totožnosti je rozhodčí povinen dostavit
se na jednání disciplinárního orgánu, pokud ten nestanoví
jinak.

•

oba rozhodčí stojí na středové čáře vždy u zapisovatelského
stolku; viz obrázek.
v nadstavbové části soutěží dospělých, hraných na sérii více
vzájemných utkání, se mohou družstva dohodnout, že
k pozdravu podáním rukou dojde až po rozhodujícím utkání
série.

8)

Nástup družstev po skončení utkání.
•

9)

Po nástupu a pozdravu družstev
a) zkontrolovat ZOU u zapisovatelského stolku a odnést si ho do
šatny rozhodčích;
b) zde doplnit kolonky, které může rozhodčí pro úplnost do ZOU
doplnit;
c) zkontrolovat, že údaj o počtu diváků se zakládá na
pravdě;
d) znemožnit jeho zneužití proškrtnutím všech volných kolonek,
včetně kolonky záznamy rozhodčích na zadní straně ZOU;
e) ZOU nechat podepsat kapitány obou družstev
•
kapitáni jsou povinni se do šatny rozhodčích dostavit k
podpisu ZOU do 10 minut po skončení utkání;
•
uvést do ZOU případné námitky kapitánů a zranění hráčů
(v praxi to znamená přímo se zeptat kapitánů, jestli
nechtějí něco uvést do ZOU);
•
kapitán není oprávněn vznášet námitky nebo připomínky
k výkonu rozhodčího – viz Soutěžní řád ustanovení 17.3.
•
v případě, že rozhodčí uvedou nějaké skutečnosti na zadní
stranu ZOU do záznamů rozhodčích, nechají tyto
skutečnosti potvrdit kapitány obou družstev v příslušných kolonkách na zadní straně ZOU.
•
pokud se kapitán nedostaví podpisu ZOU ve stanovené době, udělají rozhodčí vše co je v jejich silách, aby byl ZOU kapitánem
podepsán, pokud i přesto se kapitán nedostaví – uvedou tuto skutečnost do záznamů rozhodčích v ZOU.

příklad záznamu do ZOU v případě že se kapitán nedostavil k podpisu ZOU

•

pokud kapitán odmítne podepsat ZOU – v praxi to znamená, že je přítomen, ale prohlásí že odmítá podepsat ZOU – rozhodčí
kapitána poučí o tom, že odmítnutí podepsání ZOU je disciplinární prohřešek a s kapitánem bude zahájeno disciplinární řízení; pokud i
nadále kapitán odmítá podepsat ZOU, rozhodčí tuto skutečnost uvedou do záznamů rozhodčích na přední straně ZOU.

příklad záznamu do ZOU v případě že kapitán odmítl podepsat ZOU

f)
g)
h)
i)
j)

nechat ZOU podepsat delegátem utkání, je-li přítomen;
nechat ZOU podepsat hl. pořadatelem utkání (hl. pořadatel potvrzuje, že je informován o všech nedostatcích zapsaných v ZOU);
teprve jako poslední ho podepsat;
předat kapitánům kopie zápisu o utkání a informovat je případně o tom, že vůči jejich družstvu bude podán podnět k DK;
vyslechnout připomínky delegáta k utkání
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10)
•
•
•
•
•

•
•

11)

Další nakládání se ZOU
v celostátních soutěžích (AutoCont extraliga mužů, Extraliga žen, 1. liga mužů, G2 liga juniorů a 2. liga mužů) si po skončení utkání
ponechat originál a první kopii;
v ostatních soutěžích je odevzdat pořadateli k zapisovatelskému stolku;
další dvě kopie rozdat kapitánům družstev;
ZOU z utkání AutoCont extraligy a Extraligy žen zaslat e-mailem (skenovaný či vyfocený) na adresu souteze@cfbu.cz
nejpozději v následující pracovní den do 12 hodin!!!
z celostátních soutěží, v nichž se hrají samostatná utkání, následující pracovní den odeslat ZOU na adresu sekretariátu pro ligové
soutěže:
Sekretariát ČFbU pro ligové soutěže, Matulkova 11, 612 00 Brno.
v případě udělení ČK 3 rozhodčí mobilem vyfotí obě strany originálu ZOU (či je jinak převede do elektronické podoby) a e-mailem ho
odešle na schránku DK (spolu s písemným vyjádřením)
Ponechat prostor novinářům k nahlédnutí (opsání), popř. k vyfocení ZOU.

Hlášení výsledku

Do 10 minut po skončení utkání nejvyšších celostátních soutěží nahlásit konečný výsledek utkání sekretariátu pro ligové soutěže, v AutoCont
extralize a Extralize žen nahlásit i skóre po třetinách, střelce branek a časy, kdy bylo branek dosaženo telefonicky nebo SMS zprávou – viz.
příklad.
VZOROVÝ TEXT VÝSLEDKOVÉ SMS na číslo 608971456– Extraliga mužů a Extraliga žen
„Tatran–Sparta 3:2 (1:0,2:0,0:2) 10.Fuchs, 22.,30.Šádek – 50.Procházka, 55.Hanzlík
VZOROVÝ TEXT VÝSLEDKOVÉ SMS na číslo 608971456 – 1. liga mužů a G2. liga juniorů
„Jihlava – Mentos B 5:4“
SMS zprávu je možné nahradit zasláním fotokopie ZOU při dodržení časového termínu.
Případně je možné vynechat detaily v případě, že rozhodčí potvrdí, že tyto detaily jsou správně uvedeny v EZOU.

KOMUNIKACE SE ZAPISOVATELSKÝM STOLKEM
•

Nedostatky na hrací ploše
nahlásit veškeré nedostatky na hrací ploše trvat
na odstranění pokud je to možné; všechny
zjištěné nedostatky uvést do ZOU.

•

Branka
nahlásit číslo hráče, který skóroval + nahlásit
číslo hráče, který asistoval, počkat až
zapisovatel
provede
kontrolu,
zda
jsou
nahlášená čísla uvedena v ZOU v kolonce číslo
hráče; pokud zapisovatel kontrolu neprovede,
provede ji rozhodčí sám.
kontrola zda-li je hlášené číslo hráče uvedeno v sestavě
hráčů – platí i pro vyloučení apod.

•

Vlastní branka
jedná se o branku plně dosaženou bránícím
hráčem – rozhodčí nahlásí číslo bránícího
hráče, který vlastní branku vstřelil a
zapisovatel ji zapíše s kódem V.

zapsání vlastní branky do ZOU

•

Trestné střílení
nahlásit, že bude následovat trestné střílení a
družstvo, které jej bude provádět. Při trestném
střílení s vyloučením nahlásit i vyloučení viz. níže
(vyloučení se hlásí před provedením trestného
střílení), pokud není trestné střílení proměněno
potvrdit vyloučení a nechat vyloučení zapsat do
ZOU, vyloučený hráč je po celou dobu trestného
střílení na trestné lavici.
zapsání trestného střílení do ZOU

•

Vyloučení
nahlásit družstvo, jehož hráči byl udělen trest,
číslo hráče, který je trestán + délku trestu +
provinění hráče, počkat až zapisovatel provede
kontrolu, zda je nahlášené číslo uvedeno v ZOU
v kolonce číslo hráče; pokud zapisovatel kontrolu
neprovede, provede ji rozhodčí sám.
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•

Střídání brankářů
nahlásit družstvo, které střídá brankáře a číslo nově
nastupujícího brankáře.
zapsání střídání brankáře do ZOU

•

Přerušení hry ze strany rozhodčího
trojitým hvizdem a signálem time-outu – nutný oční
popřípadě i verbální kontakt s časoměřičem;

•

Time-out
nahlásit před signálem tým, který si ho vyžádal;

•

Kontrola ZOU po utkání
především: kompletnost vyplnění (všechny kolonky – rozhodčí případně doplní kolonky, které může doplnit); odpovídá-li konečný stav
počtu branek na obou stranách apod.
příklad chyby, kdy zapsaný výsledek neodpovídá vstřeleným brankám družstev;
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POSTUP PŘI ULOŽENÍ VYLOUČENÍ DO KONCE UTKÁNÍ 1, 2, 3
1) Uložit hráči trest Vyloučení do konce utkání 1, 2 nebo 3 signálem dle pravidel (červená karta);
2) nahlásit zapisovatelům číslo potrestaného hráče, druh vyloučení do konce utkání a přestupek, za který byla ČK udělena;
zapsání udělení ČK do ZOU do oddílu vyloučení se zapisuje na dva řádky;

3) do Poznámek na přední straně ZOU zapsat krátké vyjádření k trestu – viz. následující obr.;
4) v případě udělení vyloučení do konce utkání 1 za neuvedení hráče v ZOU, zjistit pravé hráčovo jméno a to uvést v ZOU;
příklad zapsání udělení ČK vztahující se k předchozímu obr. a bodům 3) a 4) na této stránce;

5) v případě udělení trestu Vyloučení do konce utkání 3:
•

do ZOU na zadní stranu předního listu do kolonky Poznámky rozhodčích napsat velmi krátký popis situace, která vedla k udělení ČK 3

příklad zapsání udělení ČK 3 na zadní straně ZOU;

•

v případě udělení ČK 3 rozhodčí mobilem vyfotí obě strany originálu ZOU (či je jinak převede do elektronické podoby) a e-mailem ho
odešle na schránku DK (spolu s písemným vyjádřením) nejpozději do 24 hodin po skončení utkání.

