
 

POPIS  MOŢNÝCH  SITUACÍ  PŘED UTKÁNÍM, V  PRŮBĚHU  UTKÁNÍ  A  PO  SKONČENÍ  UTKÁNÍ – ZPŮSOBY  JEJICH  ŘEŠENÍ.  

Před podpisem 
„K“ ZU 

Po podpisu „K“ ZU 
před vstupem R 

na HP 

Po vstupu R na HP 
před zahájením 

utkání - časový 
údaj v ZU „A“ 

Po zahájení utkání 
(vč. poločasové 

přestávky časový 
údaj v ZU „B“) 

Po skončení utká-
ní, kdy je R ještě 

na HP, časový 
údaj v ZU „C“ 

Po skončení utká-
ní a odchodu R 

mimo HP před 
podpisem ZU „K“ 

Po podpisu ZU „K“ 
- po skončení  

utkání  

Události po utkání 
- odchod RO ze 

stadionu 

Přestupek: 
 
Hráč  
Náhradník  
Funkcionář 
 
R uvede na zadní 
stranu ZU, podepíší 
všichni delegovaní RO 

 
R připustí hráče a 
případně náhradníky 
ke hře 

Přestupek: 
 
Hráč 
 
R nepřipustí ke hře, 
smí nastoupit náhrad-
ník, ale mužstvo ne-
smí doplnit počet 
náhradníků 
 
 
 
Náhradník 
 

 R nepřipustí náhrad- 
 níka ke hře a muž 
 stvo nesmí doplnit  
 počet náhradníků 

 
Funkcionář 

 
 R nepřipustí na lavičku 
 mužstva  
 
 

Přestupek: 
 
Hráč 
 
R hráče vyloučí, smí 
nastoupit náhradník, 
ale mužstvo nesmí 
doplnit počet náhrad-
níků 
 
 
 
Náhradník 
 
R náhradníka vyloučí 
a mužstvo nesmí 
doplnit počet náhrad-
níků 
 
Funkcionář 

 
R nepřipustí na lavič-
ku mužstva  
 
 

Přestupek: 
 
Hráč 
 
R hráče vyloučí, ne-
smí nastoupit náhrad-
ník 
 
mužstvo dohraje 
utkání s menším po-
čtem hráčů 
 
Náhradník 
 
R náhradníka vyloučí 
a mužstvo nesmí 
doplnit počet náhrad-
níků 
 
Funkcionář 

 
R upozorní na ne-
vhodnost chování, 
v případě opakování 
nevhodného chování 
vykáže z prostoru 
hřiště 
 
 

Přestupek: 
 
Hráč 
 
R hráče napomene 
nebo vyloučí 
 
 
 
 
 
 
Náhradník 
 
R náhradníka napo-
mene nebo vyloučí  
 
 
 
Funkcionář 

 
R uvede provinění do 
ZU  
 
 

Přestupek: 
 
Hráč 
Náhradník 
Funkcionář 
 
R uvede provinění do 
ZU 
 

Přestupek: 
 
Hráč  
Náhradník  
Funkcionář 
 
R uvede na zadní  
stranu ZU   

Přestupek: 
 
Všechny mimo-
řádné události, 
které se stanou 
cestou z kabiny 
rozhodčích do od-
jezdu rozhodčích 
ze stadionu  
 

 

„R“ po skončení utká-
ní oznámí „K“ skuteč-
nosti (přestupky), 
které uvede do ZU, 
„K“ přestupky ne-
podepisuje, ale 
podepisuje sezná-
mení s touto sku-
tečností,  podepíší 
všichni delegovaní RO 
 

„R“ popíše přestupky 
na přední stranu ZU a  
podepíše „K“ pří-
slušného druţstva 

„R“ popíše přestupky 
na přední stranu ZU a  
podepíše „K“ pří-
slušného druţstva 

„R“ popíše přestupky 
na přední stranu ZU a  
podepíše „K“ pří-
slušného druţstva 

„R“ popíše přestupky 
na přední stranu ZU a  
podepíše „K“ pří-
slušného druţstva 

„R“ popíše přestupky 
na přední stranu ZU a 
podepíše „K“ pří-
slušného druţstva 

„K“ přestupky ne-
podepisuje, 
podepíší všichni 
delegovaní RO 
  

R uvede na zadní 
stranu ZU  
- podepíše hlavní 
pořadatel  
-  podepíší všichni 
delegovaní RO 


