Příklady řešení přestupků a provinění funkcionářů družstev
dle úpravy Pravidel fotbalu s účinností od 1.7.2019.
Úprava znění Pravidel fotbalu ve smyslu řešení přestupků a provinění
funkcionářů družstev – udělování OT.

Text úpravy znění PF 12 – kapitola 3 – Disciplinární opatření:
Tam, kde je spáchán přestupek a provinivší se osoba nemůže být identifikována,
obdrží trest hlavní trenér přítomný v technické zóně (v soutěžích FAČR vedoucí
družstva)

Příklady, kdy může R uplatnit „varování“ provinivší se osoby:
Následující přestupky by obvykle měly vést k varování:
• vstup na hrací plochu s respektem / nekonfrontačním způsobem (např. uděluje
pokyny)
• nespolupracování s rozhodčím, např. ignorování pokynů / požadavků asistenta
rozhodčího nebo čtvrtého rozhodčího
• méně závažný nesouhlas s rozhodnutím (slovem nebo chováním)
• občas opustí technickou zónu, aniž by se dopustil dalšího přestupku

Opakované nebo zjevné přestupky by měly vést k:
• napomenutí nebo vyloučení

Příklady, kdy musí R uplatnit „napomenutí“ provinivší se osoby:
Přestupky na napomenutí zahrnují zejména:
• jasně / opakovaně nerespektuje hranice technické zóny svého družstva
• zdržuje navázání hry jejich družstvem
• úmyslně vstoupí do technické zóny soupeřova družstva (nekonfrontačně)
• projevuje nesouhlas (s rozhodnutím) slovy nebo chováním (gesty, akcí), vč.
- hodí /kopne láhev s nápojem nebo jiný předmět (hození/kopnutí)
- gesta, která ukazují jasný nedostatek respektu k rozhodčím (např. sarkastické
tleskání)
• vstup do prostoru vyhrazeného pro přezkoumání videa
• nadměrně se domáhá udělení ČK nebo ŽK
• nadměrně ukazuje signál TV pro přezkoumání videa (opakovaného záběru)
• gestikuluje nebo se chová pobuřujícím způsobem
• vytrvale opakuje přestupky na varování
• projevuje nedostatek respektu ke hře

Příklady, kdy musí R uplatnit „vyloučení“ provinivší se osoby:
Přestupky na vyloučení zahrnují zejména:
• zdržuje při navazování hry družstvem soupeře, např. zadržováním míče,
zakopnutím míče, bráněním v pohybu hráči
• úmyslně opustí technickou zónu, aby:
- projevil nesouhlas s rozhodčím, nebo protestoval proti rozhodnutí rozhodčího
- choval se provokativním nebo pobuřujícím způsobem
• vstoupí do technické zóny soupeře agresivním nebo konfrontačním způsobem
• úmyslně vhodí / kopne předmět na hrací plochu
• vstoupí na hrací plochu, aby:
- konfrontoval (napadl) rozhodčího (vč. poločasové přestávky
a po ukončení utkání)
- ovlivnil hru, hráče soupeřova družstva nebo rozhodčího
• vstoupí na pracoviště videoasistenta rozhodčího
• fyzické nebo agresivní chování (vč. plivnutí nebo kousnutí) vůči hráči soupeře,
náhradníkovi, funkcionáři družstva, rozhodčímu, divákovi nebo jiné osobě
(např. podavači míčů, příslušníkovi bezpečnostní služby nebo pořadateli atd.)
• obdrží druhé napomenutí v tomtéž utkání
• použije pohoršující, urážlivé nebo ponižující výroky nebo gesta
• použije neschválené (neautorizované) elektronické nebo komunikační zařízení
a/nebo se chová nevhodným způsobem v důsledku použití elektronického
nebo komunikačního zařízení
• hrubé nesportovní chování

Napomenutí a vyloučení je aplikováno tak jako u ostatních příslušníků
družstev použitím ŽK, popř. ČK.

Pro potřeby R a DFA SKFS zpracoval 2.8.2019:
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