Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání
1) Nejdříve napíšeme link: is.fotbal.cz

2) Poté klikněte na možnost přihlášení

3) Zadejte svůj přihlašovací email a své heslo

4) Pokud již máte více zápasů, pod seznamem přejděte na další stránku, aby se vám zobrazilo nejbližší
nadcházející utkání

5) Vyberte utkání, které budete řídit a klikněte na zápis

6) Dělat jakékoliv změny v zápise o utkání však můžete začít dělat nejdříve 60 minut před utkáním, pokud oba
týmy potvrdí sestavy

7) Pokud chce jeden ze soupeřů udělat změnu v sestavě a už uplynula lhůta, kdy to může udělat sám (16 minut
před úředním začátkem utkání), klikněte na záložku zahájit zápis, vyskočí okénko a klikněte na OK

8) Automaticky Vám vyskočí tabulka hráčů

9) Poté klikněte pod seznamem daného týmu na - upravit sestavu

10) Udělejte výměnu hráče

11) Po provedení všech změn se vraťte do záložky základní údaje

12) Pokud jste na utkání, kde nejsou delegováni tři rozhodčí, klikněte u AR1, AR2 na - nahradit laikem a napište
jeho celé jméno nebo ID. To samé proveďte i u druhého AR.

13) Po provedení změn nezapomeňte kliknout na možnost dole na konci stránky – uložit základní údaje a
pokračovat

14) Tím práce rozhodčího před utkáním co se týče ZoU končí a odchází řídit utkání.
15) O poločasové přestávce, při možnosti přihlásit se do systému, rozhodčí ručně napíše poločasový výsledek
utkání, určí povrch hrací plochy, uvede dobu hry, od hlavního pořadatele zjistí počet diváku a napíše ho.
Hlavně nesmí zapomenout opět kliknout na - uložit základní údaje a pokračovat.

16) Pokud má R čas, rovnou může uvést skutečnosti z utkání k hráčům v záložce hráči, případně do zprávy
rozhodčího. (vyloučení, nařízení PK, atd.) U hráče stačí pouze uvést minutu vstřelení branky, pořadí systém
určí sám

17) Rozhodčí jde dál pokračovat v řízení utkání
18) Po ukončení utkání je možné, že se Vám při pokusu o zápis do systému objeví tato chyba. Nemusíte se
ničeho bát, systém se za chvíli rozběhne…časové rozmezí není nikdy určené. Systém mi naběhl cca po 5
minutách

19) Pokud se systém nerozběhne, budete muset zápis dodělat po příjezdu domů. Tím pádem budete muset
potvrzení základní části zápisu verifikovat vy. Vše popíšete do zprávy rozhodčího.
20) V případě, že se systém rozběhne, udělejte všechny potřebné kroky v záložce hráči (branky, střídání, osobní
tresty, atd.)
21) Střídání provedete tak, že kliknete na hráče, který opouštěl HP a vyberte hráče, co ho vystřídal. Pak už jen
doplňte minutu, kdy hráče vystřídal

22) Po vyplnění všech skutečností u hráčů, přejděte zpět na záložku základní údaje.

23) Doplňte zbývající hodnoty, celkový výsledek utkání se načte už sám. Nezapomeňte vyplnit dobu trvání obou
poločasů, protože po verifikaci vedoucími v záložce souhrn, tento údaj již nebude možné změnit!!!

24) Po vyplnění a uložení základních údajů, přejděte na záložku souhrn

25) Po vložení verifikačních kódů obou vedoucích, vyskočí v záložce nová možnost – uzavřít zápis o utkání. Na
tuto možnost ovšem klikněte až v době, kdy máte vyplněnou zprávu rozhodčího a odměnu. Pokud zápis
uzavřete, už to nejde vrátit!!! Zápis o utkání musíte uzavřít do 12:00 následujícího dne.

26) K záložce zpráva rozhodčího, se můžete vrátit až v klidu a pohodlí domova. Zprávu rozhodčího musíte po
utkání vyplnit ihned pouze v případě, pokud došlo k vyloučení hráče, či jiným přestupkům, které musejí vidět
ihned i vedoucí družstev(tzn. Pokud se jím bude zabývat odborná komise, DK, STK, konfrontace, zranění). Po
vyplnění nezapomeňte kliknout na uložit.

27) V záložce odměny nezapomeňte vyplnit paušál a dopravné

28) V záložce souhrn si zkontrolujte všechny skutečnosti, které jste uvedli do zápisu o utkání a pokud je vše
v pořádku, klikněte na - uzavřít zápis o utkání

29) Pokud byste se dopustili v ZoU chyby při vyplňování a ZoU byl již uzavřen kvůli zadání verifikačních kódů,
avšak stále ještě nebyl uzavřen rozhodčím, můžete zrušit potvrzení v případě, pokud kód zadá jen jeden tým
a ZoU opravit, v případě, že kódy zadají už oba týmy, musíte skutečnost popsat do zprávy rozhodčího.

30) V případě, že před začátkem utkání není funkční informační systém, je potřeba vyplnit náhradní zápis o
utkání. Je možné ho stáhnout zde: http://www.ofskladno.cz/index.php?page=dokumenty. Je zde jak zápis
pro okres, tak pro krajské soutěže.
a) Od obou týmů sežeňte listinu hráčů a soupisky A mužstev. Není možné nastoupit do utkání pouze
s jakýmkoliv seznamem, kde jsou i uvedena čísla ID. Na listině hráčů je zobrazena fotka hráče, jeho ID,
datum narození, celé jméno a další. Kluby mají povinnost ji s sebou nosit na všechna utkání.
b) V případě, že mužstvo s sebou nemá listinu hráčů, musí nastoupit na občanské průkazy. V případě že
někteří hráči u sebe občanský průkaz nemají, nemohou do utkání nastoupit. Není přípustné, aby hráč
nastoupil na řidičský průkaz, pas, měsíční jízdenku na autobus atd. Povolen je pouze občanský průkaz.
c) Sepište ZoU v papírové podobě a nechte ho potvrdit vedoucími před začátkem utkání. Je potřeba také
podpis hlavního pořadatele na zadní straně ZoU.
d) Po konci utkání doplňte klasicky celý ZoU, nechte si ho potvrdit vedoucími na konci utkání i u udělených
trestů a nechte podepsat hlavního pořadatele po konci utkání. Musíte vyplnit úplně všechny údaje, co

normálně vyplňujete před odesláním zápisu o utkání. Poté si zápis vyfoťte z obou stran a nechte zápis u
domácího týmu. Ten má za povinnost jít přepsat ZoU na svaz.
e) Pošlete fotky na adresu svazu, kde se pak zkontroluje, že údaje které domácí oddíl vyplní, souhlasí s tím,
co už v ZoU podepsal.
f) Pokud systém před začátkem utkání nefungoval ani v době, kdy už jste chtěli odejít na hrací plochu,
nesmíte se už k vyplňování ZoU elektronickým způsobem vrátit. Pokud systém bude fungovat po
ukončení utkání, už nic nevypisujte a pouze doplňte papírovou podobu ZoU. Zbytek už musí zařídit
domácí oddíl.
g) Je možné, že při utkání nastanou situace, s kterými si nedovedete poradit ihned na místě a nemůžete se
dovolat kolegům, kteří řídí jiná utkání, proto pouze vyplňte přední stranu ZoU a zprávu rozhodčího si
nechte na později, kdy všechny dané skutečnosti prodiskutujete s některým ze zkušenějších kolegů.
Určitě nedávejte uzavřít zápis rozhodčím hned na místě, máte na to ještě spoustu dalších hodin, kdy
můžete vše důkladně prodiskutovat.
Jakýkoliv jiný postup, než je uveden v návodu výše, není doporučován, protože se bude jednat vesměs o špatný
postup a hrozí, že ZoU bude vyplněn chybně. Řiďte se jím důkladně a vše proběhne bez problémů.
Nenechte zápis verifikovat vedoucími, pokud stále nemáte vyplněné udělené tresty, střídání hráčů, dobu trvání obou
poločasů, poločasový výsledek, povrch hrací plochy a počet diváků. Pokud ZoU verifikuje jakýkoliv vedoucí, už se do
úpravy systému znovu nedostanete. Pouze v případě, kdy zrušíte potvrzení, avšak poté musíte vedoucího zápis
nechat znovu verifikovat!!!

