(1)

OTÁZKA Č.1 : PRAVIDLO

a) Rozmery a vyznačenie hracej plochy.
1. Rozmery.
Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako šírka.
Dĺžka hracej plochy nesmie byť väčšia ako 120 m a menšia ako 90 m; šírka nesmie byť väčšia
ako 90 m a menšia ako 45 m. Medzinárodné stretnutia sa nesmú uskutočniť na hracej ploche
ktorej dĺžka je väčšia ako 110 m a menšia ako 100 m; šírka nesmie byť väčšia ako 75 m a menšia
ako 64 m.
2. Vyznačenie.
Hracia plocha musí byť v súlade s plánom vyznačená dobre viditeľnými čiarami, širokými
najviac
12 cm, ktoré však nesmú tvoriť žliabok v tvare písmena V. Dlhšie ohraničujúce čiary sa nazývajú
postrannými, kratšie sú bránkové. V každom rohu hracej plochy sa umiestni zástavka, pripevnená
na žrdi najmenej 1,50 m vysokej, navrchu zaokrúhlenej. Rovnaká žrď so zástavkou sa môže
umiestniť na každej strane hracej plochy, oproti stredovej čiare vo vzdialenosti najmenej 1 m od
postrannej čiary. Krížom cez plochu sa vyznačí stredová čiara. Stred hracej plochy sa označí
vhodnou značkou (stredová značka). Okolo stredu sa vyznačí stredový kruh s polomerom 9,15 m.
b) Určovanie spôsobilosti hracej plochy (kompetencie a postup rozhodcu)
O spôsobilosti hracej plochy na hru rozhoduje rozhodca. Kontrolou vyznačenia hracej plochy a
jej náležitostí (brány, siete, zástavky) môže poveriť asistentov rozhodcu, ale s konečnou
platnosťou rozhoduje sám.
• Rozhodca nezačne hru, ak zistí, že stav hracej plochy je následkom nepriaznivých
poveternostných podmienok alebo nedbanlivosti usporiadajúceho klubu taký, že
neumožňuje regulárnu hru, prípadne by mohol spôsobiť zranenie, či úraz. Pri rozhodovaní
o spôsobilosti hracej plochy rozhodca musí dbať o to, aby zbytočne nepoškodil šport.
• Ak rozhodca po príchode na ihrisko zistí, že hracia plocha je na hru nespôsobilá, ale
podľa jeho názoru ju možno uviesť do náležitého stavu, upozorní na to hlavného
usporiadateľa. Požiada ho, aby dal nedostatky odstrániť. Konečné rozhodnutie o
spôsobilosti hracej plochy rozhodca oznámi obidvom kapitánom až v čase, na ktorý je
stanovený začiatok stretnutia. Urobí tak po splnení predpísaných formalít (vyplnenie
zápisu, podpísanie zápisu kapitánmi obidvoch družstiev, prípadne až po kontrole
totožnosti prítomných hráčov). Ak sa usporiadajúci klub snaží uviesť hraciu plochu do
stavu, ktorý by bol spôsobilý na hru, vyčká rozhodca 20 minút a po uplynutí tohto času
rozhodne s konečnou platnosťou. Ak ani potom neuzná hraciu plochu za spôsobilú na
súťažné stretnutie, nesmie na nej viesť ani priateľské stretnutie. Na takej hracej ploche
nesmie viesť stretnutie ani iný rozhodca.
• Ak rozhodca zistí, že na hracej ploche alebo v jej blízkosti sú predmety, ktoré prekážajú v
hre, požiada o ich odstránenie. Ak sa tak nestane, odmietne viesť stretnutie.
• Na ihriskách je potrebné postaviť ohradu alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej
2 m od postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar, aby sa zabránilo prístupu
obecenstva na hraciu plochu.
OTÁZKA Č.2 : PRAVIDLO XII
Vymenujte priestupky, za ktoré rozhodca nariaďuje priamy voľný kop resp. pokutový
kop!
Rozhodca nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného
z týchto šiestich priestupkov (pričom je považovaný rozhodcom za nedbanlivý,
bezohľadný alebo vykonaný neprimeranou silou):
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a) kopne alebo sa pokúša kopnúť súpera,
b) podrazí súpera,
c) skočí na súpera,
d) vrazí do súpera,
e) udrie prípadne sa pokúsi udrieť súpera,
f) sotí súpera,
alebo, ktorý sa dopustí jedného z nasledujúcich štyroch priestupkov:
g) pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telom súpera, skôr ako zahrá loptou,
h) drží súpera,
ch) pľuvne na súpera,
i) hrá úmyselne rukou . Nevzťahuje sa to na brankára v jeho vlastnom pokutovom území.
Priamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde sa priestupok stal.
Ak sa hráč dopustí priestupku v súperovom bránkovom území, smie sa voľný kop vykonať z
ľubovoľného miesta vo vnútri bránkového územia. Ak sa hráč brániaceho družstva dopustí
jedného z uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území, musí byť jeho družstvo
potrestané pokutovým kopom. Pokutový kop rozhodca musí nariadiť bez ohľadu na to, kde je
práve lopta, ak v okamihu priestupku bola v hre a ak sa priestupok stal v pokutovom území
previnivšieho sa družstva.
OTÁZKA č.3 : SP
V SR je hrací čas stanovený takto:
a) pre starší dorast 2 polčasy po 45 minút
b) pre mladší dorast 2 polčasy po 40 minút
c) pre staršie žiactvo 2 polčasy po 35 minút
d) pre mladšie žiactvo 2 polčasy po 30 minút
e) pre prípravku a minifutbal 2 polčasy po 25 minút
f) pre žiačky 2 polčasy po 25 minút
s maximálne 15 minútovou prestávkou (vrátane odchodu hráčov do kabín a ich návratu na hraciu
plochu), výnimku tvoria pohárové súťaže alebo turnaje.
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(2)

OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO V

a) Kedy rozhodca musí stretnutie predčasne skončiť?
Rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie v týchto prípadoch:
a) ak klesne počet hráčov v družstve pod 7,
b) pri násilí, spáchanom na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi,
c) pre smrť hráča, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu,
d) po úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo iného úradného orgánu vo verejnom
záujme.
Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi sa
považuje:
a) udretie,
b) kopnutie,
c) úmyselné podrazenie,
d) násilné vrazenie,
e) násilné mykanie,
f) násilné vyrazenie píšťalky z úst,
g) úmyselné prudké udretie loptou,
h) udretie kameňom alebo iným predmetom.
Ak v priebehu stretnutia zomrie hráč, asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca, rozhodca
predčasne skončí stretnutie. Urobí tak aj vtedy, keď sa od zodpovedných funkcionárov dozvie,
že v dôsledku zranenia alebo vážneho ochorenia postihnutý zomrel.
Ak zakročí oprávnený zástupca polície (alebo iného úradného orgánu) a vo verejnom záujme
nariadi stretnutie skončiť, rozhodca to oznámi obidvom kapitánom. Príkaz na predčasné
skončenie stretnutia si dá rozhodca od príkazcu potvrdiť v zápise o stretnutí, kde uvedie
tiež údaje z jeho služobného preukazu.
b) Kedy môže hráč opustiť hraciu plochu aj bez súhlasu rozhodcu? (vymenujte)
Hráč môže bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu opustiť hraciu plochu, ak:
a) je zrejmé, že je zranený,
b) v útočnej alebo obrannej akcii prekročí postrannú alebo bránkovú čiaru a ihneď sa vráti
na hraciu plochu,
c) opustí hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry,
d) opustí hraciu plochu, aby vykonal voľný kop, kop od brány, kop z rohu alebo, aby vhodil loptu
do hry,
e) opustí hraciu plochu, aby priniesol loptu, ktorá sa dostala mimo hracej plochy,
f) opustí hraciu plochu, aby si dal svoj výstroj do poriadku alebo si doplnil jeho chýbajúce časti.

OTÁZKA č. 2 : PRAVIDLO XII
Vymenujte priestupky, za ktoré rozhodca v zmysle základného znenia pravidla XII hráča
napomína!
Rozhodca hráča napomenie tak, že mu ukáže žltú kartu, ak hráč:
j) bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu,
– po začiatku hry vstúpil na hraciu plochu, aby svoje družstvo doplnil, alebo sa do družstva
vrátil, alebo
– počas hry úmyselne opustil hraciu plochu (s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené
vo výklade Pravidla III, bod 16).
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Ak rozhodca preruší hru, aby hráča napomenul, nariadi nepriamy voľný kop. Vykoná ho
hráč súperovho družstva z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, s výnimkou
prikazujúcich ustanovení pravidla XIII. Ak sa však hráč dopustil aj ťažšieho priestupku,
musí byť potrestaný podľa príslušného ustanovenia pravidiel.
k) sústavne porušuje pravidlá,
l) slovami, posunkami alebo gestami, prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
m) správa sa nešportovo,
n) zdržiava opätovné nadviazanie na hru
o) nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri opätovnom nadviazaní na hru kopom z rohu,
voľným kopom alebo vhadzovaním lopty.
Rozhodca napomenie striedaného alebo striedajúceho hráča tak, že mu ukáže žltú kartu, ak:
– sa správa nešportovo,
– slovom alebo akciou protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu,
– zdržiava znovu nadviazanie na hru.
OTÁZKA č. 3: SP
Náležitosti jednotlivca vo futbale (rozviesť).
Každý hráč klubu musí mať platný registračný preukaz s týmito náležitosťami:
1, fotografia
2, meno a priezvisko
3, rodné číslo
4, názov klubu
5, lehota platnosti
6, pečiatka vystavovateľa
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(3) OTÁZKA č. 1 : PRAVIDLO V
a) Vymenujte, kedy má rozhodca právo predčasne skončiť stretnutie!
Rozhodca má právo predčasne skončiť stretnutie:
a) Pre tmu.
Rozhodca skončí stretnutie pre tmu v tom prípade, ak pre zlú viditeľnosť nie je zaručená
regulárnosť stretnutia. Dbá pritom na to, aby nepoškodil šport tým, že by stretnutie skrátil
len o niekoľko minút.
b) Pre zlé poveternostné podmienky, ktoré nastali v priebehu stretnutia.
Ak sa počas stretnutia zhoršia poveternostné podmienky, napríklad nastane prudký dážď
alebo búrka, snehová fujavica, hmla, prudký vietor, prípadne vznikne nebezpečenstvo zásahu
bleskom, rozhodca hru preruší. V prípade, že sa už podmienky konania stretnutia nezlepšia,
alebo trvajú tak dlho, že by sa stretnutie nemohlo za dobrej viditeľnosti dohrať, rozhodca ho
skončí.
c) Pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala počas stretnutia.
Pod vplyvom prudkého dažďa, či náhleho odmäku, ktorý spôsobí, že počas stretnutia sa stane
hracia plocha nespôsobilou na hru, a nie je možné uviesť ju do stavu spôsobilého na hru.
d) Pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom alebo členom realizačného tímu.
Ak sa vylúčený hráč zdráha opustiť hraciu plochu alebo sa vykázaný člen realizačného tímu
zdráha opustiť technickú zónu v čase, ktorý mu na to určí rozhodca.
e) Pre vniknutie obecenstva na hraciu plochu.
Ak v priebehu stretnutia vnikne obecenstvo na hraciu plochu, rozhodca požiada hlavného
usporiadateľa a obidvoch kapitánov, aby sa postarali o jej vyprázdnenie. Určí na to
primeraný čas. Ak sa nepodarí hraciu plochu v stanovenom čase vyprázdniť, rozhodca
stretnutie skončí. Rozhodcom sa zakazuje, aby sa zúčastňovali na vyprázdňovaní hracej plochy.
f) Pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre podľa pravidiel.
Ak hráči hrajú takým spôsobom, že je ohrozené ich zdravie a ak sú napomínania i vylúčenia
neúčinné, rozhodca vyzve kapitánov, aby svoje družstvá usmernili. Ak kapitáni
nezabezpečia nápravu, rozhodca stretnutie skončí.
g) Pre trvalý nezáujem niektorého družstva o regulárnosť stretnutia.
Ak rozhodca zistí, že niektoré družstvo nemá záujem o hru a tým si spôsobuje vlastnú vysokú
prehru, upozorní jeho kapitána, že bude nútený hru skončiť. Dôvodom na to môže byť napríklad,
aj ustavičné úmyselné odkopávanie lopty z hracej plochy.
h) Pre hrubé nešportové masové prejavy obecenstva(nadávky, zneuctenie súpera,
rozhodcov a pod.).
i) Pri stretnutiach, hraných pri umelom osvetlení, pre poruchu na zariadení alebo pre prerušenie
dodávky elektrického prúdu zo siete.
V takomto prípade stanovuje rozhodca čas na odstránenie poruchy, najviac 60 minút. Ak v
jednom stretnutí vznikne porucha na zariadení viac razy, alebo ak sa niekoľkokrát preruší
dodávka elektrického prúdu, odstránenie všetkých porúch nemá celkove trvať dlhšie ako 60
minút. Vo všetkých uvedených prípadoch musí rozhodca prostredníctvom kapitánov vyčerpať
všetky reálne možnosti, aby sa mohlo v hre pokračovať a stretnutie sa dohralo. Keď rozhodca
skončí stretnutie predčasne, popíše príčiny podrobne v zápise o stretnutí. Ak sa stretnutie
predčasne skončí z viny niektorého družstva, záverečný pozdrav sa neuskutoční.
b) Uveďte postup rozhodcu pri námietkach kapitána družstva po skončení
stretnutia.
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Rozhodca je povinný do zápisu o stretnutí uviesť heslovito podstatné námietky kapitána, ak o to
požiada najneskoršie pred prevzatím registračných preukazov. Kapitán ich potvrdí svojim
podpisom. Na zadnej strane zápisu o stretnutí rozhodca vyjadrí k námietkam svoje stanovisko.

OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VIII
Popíšte postup rozhodcu, ak má byť uctená pamiatka zomrelého športovca (prípadne
funkcionára)
Uctenie pamiatky zosnulého sa vykoná po žrebovaní pred začiatkom stretnutia a trvá najviac 1
minútu. Hráči zaujmú pritom postavenie, predpísané pravidlami pre vykonanie otváracieho
výkopu Až potom sa na signál rozhodcu píšťalkou začne hra otváracím výkopom.

OTÁZKA č. 3: SP
Vymenujte zloženie usporiadateľského zboru a charakterizujte povinnosti hlavného
usporiadateľa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hlavný usporiadateľ
zástupca hlavného usporiadateľa
usporiadatelia a pokladníci
zdravotná služba (lekár a lebo zdravotník)
hlásateľ
obsluha umelého osvetlenia

Povinnosti HU:
a) dbať, aby povinnosti usporiadateľskej služby boli riadne plnené
b) pred stretnutím spracovať zoznam členov usporiadateľskej služby s vyznačením
prideleného čísla a odovzdať ho delegátovi, resp. HR
c) byť počas stretnutia k dispozícii rozhodcovi a delegátovi a na požiadanie jedného z nich
vykonať opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu stretnutia a bezpečnosti všetkých
jeho účastníkov
d) zistiť alebo dať zistiť mená prípadných výtržníkov a oznámiť ich rozhodcovi alebo
delegátovi
e) na žiadosť rozhodcu stretnutia zabezpečiť úpravu hracej plochy, bránok, sietí a pod.
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(4)

OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO III

a) Vysvetlite správny postup pri striedaní hráča náhradníkom.
Brankára alebo ktoréhokoľvek iného hráča môže vystriedať náhradník za týchto
podmienok:
a) rozhodca musí byť o zamýšľanom striedaní vopred informovaný,
b) náhradník smie vstúpiť na hraciu plochu so súhlasom rozhodcu až potom, keď ju
striedaný hráč opustí ,
c) náhradník smie vstúpiť na hraciu plochu v priestore od stredovej čiary v čase, keď
je hra prerušená,
d) hráč, ktorý bol vystriedaný, nesmie sa v tom istom stretnutí znova zúčastniť na hre,
e) náhradník podlieha autorite a právomoci rozhodcu bez ohľadu na to, či bol do hry
nasadený alebo nie,
f) striedanie hráčov je ukončené vstupom náhradníka na hraciu plochu.
b) Vymenujte, kedy môže hráč opustiť hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.
Hráč môže bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu opustiť hraciu plochu, ak:
a) je zrejmé, že je zranený,
b) v útočnej alebo obrannej akcii prekročí postrannú alebo bránkovú čiaru a ihneď sa vráti
na hraciu plochu,
c) opustí hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry,
d) opustí hraciu plochu, aby vykonal voľný kop, kop od brány, kop z rohu alebo, aby vhodil loptu
do hry,
e) opustí hraciu plochu, aby priniesol loptu, ktorá sa dostala mimo hracej plochy,
f) opustí hraciu plochu, aby si dal svoj výstroj do poriadku alebo si doplnil jeho chýbajúce časti.

OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XII
Vymenujte priestupky, za ktoré rozhodca v zmysle základného znenia pravidla XII
hráča napomína ŽK (pravidlo XII – časť C)
Rozhodca hráča napomenie tak, že mu ukáže žltú kartu, ak hráč:
j) bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu,
– po začiatku hry vstúpil na hraciu plochu, aby svoje družstvo doplnil, alebo sa do družstva
vrátil, alebo
– počas hry úmyselne opustil hraciu plochu (s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené
vo výklade Pravidla III, bod 16).
Ak rozhodca preruší hru, aby hráča napomenul, nariadi nepriamy voľný kop. Vykoná ho
hráč súperovho družstva z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, s výnimkou
prikazujúcich ustanovení pravidla XIII. Ak sa však hráč dopustil aj ťažšieho priestupku,
musí byť potrestaný podľa príslušného ustanovenia pravidiel.
k) sústavne porušuje pravidlá,
l) slovami, posunkami alebo gestami, prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
m) správa sa nešportovo,
n) zdržiava opätovné nadviazanie na hru
o) nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri opätovnom nadviazaní na hru kopom z rohu,
voľným kopom alebo vhadzovaním lopty.
Rozhodca napomenie striedaného alebo striedajúceho hráča tak, že mu ukáže žltú kartu, ak:
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– sa správa nešportovo,
– slovom alebo akciou protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu,
– zdržiava znovu nadviazanie na hru.

OTÁZKA č. 3: SP
Štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii.
Okrem svojej kategórie môže vo vyššej kategórii štartovať:
- v kategórii dorast – skupina mladší dorast – žiak, ktorý po 1.8. v priebehu
príslušného súťažného ročníka dovŕši 14 rok veku, avšak len v tom prípade, že pre
túto skupinu vytvoril príslušný riadiaci zväz osobitú súťaž,
- v kategórii dospelých dorastenec, ktorý v priebehu kalendárneho rok (1.1. –
31.12.) dovŕšil 16 rok veku.
- klubové oddiely sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov a súhlas lekára
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(5)

OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO VIII

a) Vymenujte, kedy rozhodca nadväzuje na hru rozhodcovskou loptou.
z týchto dôvodov:
a) pre neregulárnu loptu,
b) ak sa na hracej ploche vyskytnú dve lopty a hra je tým ovplyvnená,
c) pre poškodenie brány alebo rohovej zástavky,
d) ak rozhodca ihneď po prerušení hry zistil, že sa dopustil omylu vlastnou vinou alebo vinou
asistenta rozhodcu,
e) ak rozhodca pokladá za nevyhnutné ihneď skontrolovať výstroj hráča,
f) ak je niektorý hráč nezavinene vážne zranený,
g) ak sa hráči mimo hracej plochy dopustia násilia v čase, keď je lopta v hre,
h) ak hráč opustil hraciu plochu preto, aby nebol v postavení mimo hry a odtiaľ pokrikom
alebo posunkami rušivo zasahuje do hry,
i) pre nepriaznivé poveternostné podmienky (napríklad, pre prudký dážď, búrku, nebezpečenstvo
zásahu bleskom a pod.),
j) z dôvodov nesúvisiacich s hrou (napríklad, ak okolo ihriska ide sprievod so štátnou zástavou
alebo pohrebný sprievod),
k) ak sa na hracej ploche vyskytne cudzie teleso a ak sa tým hra ovplyvní. Za cudzie teleso
sa pokladá vhodený predmet, živé zviera, aj osoba na hre nezúčastnená, t.j. divák,
usporiadateľ, funkcionár, tréner, lekár, zdravotník, masér, vystriedaný alebo vylúčený hráč a pod.
b) Kedy je výkop správne vykonaný a aké druhy výkopov rozoznávame?
Po znamení rozhodcu začína sa hra výkopom, ktorý vykoná hráč tak,
že zahrá loptu ležiacu v pokoji na stredovej značke smerom na súperovu polovicu
hracej plochy.
Pred výkopom musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy. Hráči družstva,
ktoré nemá výhodu výkopu, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty.
Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe. Hráč, ktorý vykonal výkop, nesmie
zahrať loptu druhýkrát, pokiaľ ju nezahral alebo sa jej nedotkol iný hráč.
b) Po dosiahnutí gólu začína hru rovnakým spôsobom hráč toho družstva, ktoré dostalo gól.
c) Po polčase si družstvá vymenia polovice hracej plochy. Hru začína výkopom hráč toho
družstva, ktoré nevykonalo výkop na začiatku stretnutia.
Priamo z výkopu sa môže dosiahnuť gól.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO X
Rozhodca neuzná gól, ak sa lopta dostane do vlastnej brány priamo z: (vymenuj
možnosti a tiež spôsob nadviazania na hru v takom prípade)
Rozhodca neuzná gól, ak sa lopta dostane do vlastnej brány priamo:
a) z ktoréhokoľvek kopu,
b) z vhadzovania.
V hre sa pokračuje kopom z rohu.
Rozhodca neuzná gól, ak sa lopta dostane do brány priamo z rozhodcovskej lopty, pričom sa jej
nedotkol žiadny hráč. V takom prípade sa rozhodcovská lopta opakuje.
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OTÁZKA č. 3: SP
Uveďte postup rozhodcu, ak celé družstvo nastúpilo k stretnutiu bez registračných
preukazov.
Ak príde celé družstvo na stretnutie bez registračných preukazov, oznámi to rozhodcovi
stretnutia, ktorý túto skutočnosť zaznamená v zápise o stretnutí zároveň s uvedením dôvodu,
prečo neboli registračné preukazy celého družstva predložené. Vyžiada si vyhlásenie, že všetci
hráči sú riadne registrovaní a žiadni z nich nemá zastavenú činnosť a nie je v disciplinárnom
konaní. Toto vyhlásenie potvrdia podpisom kapitán, tréner a vedúci družstva, ktoré nepredložilo
registračné preukazy. Všetci hráči predložia osobný doklad s fotografiou, ktorým je vierohodne
preukázaná totožnosť (občiansky, vodičský preukaz, cestovný pas).
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(6) OTÁZKA č. 1:

PRAVIDLO XII

a) Miesto priestupku pri priestupkoch na dotyk a na vzdialenosť (vysvetlite
a uveďte príklady – voči súperovi, spoluhráčovi, tretej osobe)
Pri priestupkoch na dotyk, pri ktorých sa hráč stretne so súperom (napríklad udretie, kopnutie,
nastavenie nohy), sa za miesto priestupku pokladá to, kde nastal kontakt so súperom.
Napríklad, ak hráč brániaceho družstva, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území, kopne súpera,
stojaceho mimo pokutového územia, rozhodca nariadi proti brániacemu družstvu priamy voľný
kop. so súperom vo vnútri pokutového územia rozhodca nariadi pokutový kop.
Pri priestupkoch na vzdialenosť (napríklad, pri hodení kameňom, loptou), sa za miesto
priestupku pokladá to, odkiaľ bola lopta alebo iný predmet hodený. Ak brankár, stojaci vo
vlastnom pokutovom území, keď je lopta v hre, zasiahne prudko hodenou loptou súpera, ktorý
stojí mimo pokutového územia, rozhodca nariadi proti jeho družstvu pokutový kop.
Rozhodca je s konečnou platnosťou oprávnený určiť miesto priestupku. Z toho vyplýva i
rozdielny spôsob nadviazania na hru (priamy voľný kop alebo pokutový kop).

b) Skočenie na súpera
Pod skočením na súpera sa rozumie:
1. výskok hráča smerom proti súperovi,
2. výskok hráča zozadu na súpera i vtedy, keď hráč pritom upaží, aby zdôraznil, že pri výskoku
nepoužíva ruky,
3. skok hráča smerom proti súperovi na loptu, keď s ňou súper hrá.
Od zakázaného skočenia na súpera musí rozhodca rozlišovať prípady, keď hráč vyskočí, aby
zasiahol
loptu a potom sa dotkne súpera alebo na neho spadne. V takomto prípade hráč pravidlá
neporušuje.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XIV
Uveďte postup a rozhodnutia rozhodcu pri tejto situácii:
Hráč, ktorý vykonáva pokutový kop sa správa nešportovo:
a) po signáli rozhodcu v čase, keď lopta ešte nie je v hre
- lopta prejde za bránkovú čiaru do brány – rozhodca vinníka napomenie a PK sa
opakuje
- lopta prejde za bránkovú čiaru mimo – rozhodca vinníka napomenie a nariadi kop od
brány
- brankár loptu vyrazí na roh – rozhodca vinníka napomenie a nariadi kop z rohu
- lopta sa odrazí od brvna, žrde na HP/ brankár vyrazí loptu na HP alebo ju chytí – R
vinníka napomenie a nariadi NVK z miesta, kde sa hráč správal nešportovo (R môže
uplatniť výhodu v hre)
b) v čase, keď je lopta v hre
- rozhodca vinníka podľa povahy previnenia napomenie alebo vylúči z hry a nariadi
NVK z miesta priestupku
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OTÁZKA č. 3: SP a PRAVIDLO V
Postup rozhodcu pri námietkach kapitána po skončení stretnutia.
Rozhodca je povinný do zápisu o stretnutí uviesť heslovito podstatné námietky kapitána, ak o to
požiada najneskoršie pred prevzatím registračných preukazov. Kapitán ich potvrdí svojim
podpisom. Na zadnej strane zápisu o stretnutí rozhodca vyjadrí k námietkam svoje stanovisko.
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(7) OTÁZKA č. 1:

PRAVIDLO XI

a) Kedy rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry (vysvetlite rozdiel pojmov hráč
mimo hry a hráč v postavení mimo hry).
1. Hráč je v postavení mimo hry, ak je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta,
s výnimkou:
a) ak je na vlastnej polovici hracej plochy alebo
b) ak nie je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako najmenej dvaja hráči súperovho družstva.
2. Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry, ak v okamihu,
keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru rozhodcu:
a) ovplyvňuje hru,
b) ovplyvňuje súpera,
c) pokúša sa z toho postavenia získať výhodu.
3. Rozhodca nepokladá hráča za hráča mimo hry:
a) len preto, že je v postavení mimo hry,
b) ak loptu dostane priamo z kopu od brány, z kopu z rohu alebo z vhadzovania lopty.
4. Ak rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry, nariadi nepriamy voľný kop, ktorý vykoná
hráč súperovho družstva z miesta, kde bolo pravidlo porušené. Ak hráč poruší pravidlo
v súperovom bránkovom území, voľný kop sa vykoná z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri
bránkového územia.
b) Môže hráč opustiť hraciu plochu, aby nebol mimo hry? (uveďte postup hráča
a rozhodcu a tiež riešenie pri porušení tohto ustanovenia)
Hráč, ktorý opustil hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry, nesmie z miesta mimo hracej
plochy rušivo zasahovať do hry, pretože sa to pokladá za nešportové správanie. Ak rozhodca z
tohto dôvodu preruší hru, vinníka napomenie. Na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste,
kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak. V tejto situácii musí
rozhodca prihliadať na výhodu.
Hráč, ktorý opustil hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry, sa smie znovu vrátiť na
hraciu plochu až po skončení útočnej akcie svojho družstva aj bez súhlasu rozhodcu. Ak tento
hráč nevyčká, kým sa skončí útočná akcia jeho družstva a vstupom na hraciu plochu rušivo
zasiahne do hry, správa sa nešportovo. Ak rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, napomenie
vinníka a proti jeho družstvu nariadi nepriamy voľný kop z miesta, na ktorom hráč ovplyvnil hru,
s výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla XIII.
Ak hráč brániaceho družstva opustí hraciu plochu s úmyslom vystaviť súpera do postavenia
mimo hry, rozhodca posudzuje hernú situáciu tak, ako keby tento hráč zostal na hracej ploche.
Napomenie ho až po skončení útočnej akcie v čase, keď je lopta mimo hry.
Hráč, ktorý je v postavení mimo hry, nemôže sa sám tohto postavenia zbaviť. Nesmie do hry
zasahovať ani vtedy, keby sa vrátil smerom do vlastnej polovici hracej plochy.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XII
Dovolené a nedovolené vrážanie do brankára.
Osobitnú ochranu proti vrážaniu dostáva brankár vo vlastnom bránkovom území. Súper smie
do neho dovoleným spôsobom vraziť len vtedy, ak brankár drží loptu alebo ak bráni súperovi
v hre. Vrazenie do brankára v jeho vlastnom bránkovom území v čase, keď loptu vyráža alebo
chytá, prípadne, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo
vlastného bránkového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa. Súper vtedy môže do neho
vrážať dovoleným spôsobom.
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OTÁZKA č. 3: SP
Povinnosti a práva delegovaného rozhodcu.
1. Rozhodca je povinný:
a) dbať, aby sa dodržiavali pravidlá,
b) upustiť od potrestania v prípadoch, keď je presvedčený, že by potrestaním poskytol výhodu
družstvu, ktoré sa previnilo,
c) robiť si poznámky o priebehu stretnutia, merať čas, dodržať plný alebo dohodnutý hrací čas a
predĺžiť ho o čas premeškaný pri vážnych zraneniach hráčov prípadne z iných dôvodov,
d) neobmedzene uplatňovať právomoc kedykoľvek prerušiť hru pre porušenie pravidiel a v
stanovených prípadoch aj stretnutie predčasne skončiť. V tomto prípade je rozhodca povinný v
stanovenom čase zaslať príslušnému riadiacemu zväzu podrobnú správu,
e) od okamihu, keď vstúpi na hraciu plochu, až do chvíle, keď po ukončení stretnutia opustí
hraciu plochu, napomenúť hráčov za nevhodné alebo nešportové správanie tak, že im ukáže žltú
kartu. V týchto prípadoch je rozhodca povinný zaslať v stanovenej lehote príslušnému riadiacemu
zväzu podrobnú správu,
f) nedovoliť, aby na hraciu plochu vstupovali iné osoby ako hráči a asistenti rozhodcu,
g) prerušiť hru, ak je hráč podľa jeho názoru vážne zranený. V takom prípade dá hráča čo
najrýchlejšie odniesť z hracej plochy a následne dá pokyn na pokračovanie v hre. Ak je hráč len
ľahko zranený, rozhodca hru neprerušuje, kým lopta nie je mimo hry. Hráč, ktorý je schopný
prísť k postrannej alebo bránkovej čiare, nemá byť ošetrovaný na hracej ploche. Ošetrený hráč sa
môže vrátiť na hraciu plochu až potom, keď hra znovu začala,
h) vylúčiť z hry každého hráča, ktorý sa podľa jeho názoru dopustil násilia, hral surovo alebo
použil urážlivé či hanlivé výroky alebo bol v stretnutí druhý raz napomínaný.
Ukáže mu červenú kartu, táto jeho kompetencia platí až do chvíle, keď po ukončení stretnutia
opustí hraciu plochu.
i) dať znamenie na pokračovanie v hre po každom jej prerušení,
j) rozhodnúť, či lopty určené na hru zodpovedajú požiadavkám pravidla II.
2. Rozhodca má právo prerušiť alebo i skončiť stretnutie predčasne pre poveternostné
podmienky, porušenie poriadku zo strany divákov, prípadne z iných dôvodov, ak také
opatrenie považuje za nevyhnutné. V tomto prípade je rozhodca povinný v stanovenom
čase zaslať príslušnému riadiacemu zväzu podrobnú správu.
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(8)
a)

OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XII

Vymenujte priestupky, za ktoré v zmysle základného znenia pravidla XII – časť
B – rozhodca nariadi nepriami voľný kop.

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z týchto
priestupkov:
1. zahrá spôsobom, ktorý je podľa názoru rozhodcu nebezpečný,
2. vrazí do súpera síce dovoleným spôsobom, t.j. ramenom, ale v čase, keď nie je lopta
v ich bezprostrednej blízkosti a keď sa vlastne nesnaží s loptou hrať,
3. bráni súperovi v hre, t.j. prebehne medzi súperom a loptou, alebo mu nastavením tela
prekáža, pričom sám nechce s loptou hrať,
4. vrazí do brankára s výnimkou prípadu, ak brankár:
a) drží loptu,
b) bráni súperovi v hre,
c) opustí vlastné bránkové územie,
5. ako brankár vo vlastnom pokutovom území:
a) drží loptu v rukách viac ako 6 sekúnd, od okamihu, kedy ju má pod kontrolou až dovtedy,
ako ju akýmkoľvek spôsobom uviedol opäť do hry alebo
b) keď sa v priebehu 6 sekúnd lopty zbaví a potom sa lopty rukou znova dotkne skôr,
ako s ňou zahrá spoluhráč mimo pokutového územia (s výnimkou ustanovenia
bodu 5.c) alebo hráč súperovho družstva buď vo vnútri alebo mimo pokutového územia, alebo
c) sa dotkne lopty rukami potom, keď mu ju prihrá spoluhráč nohou prípadne nohami, alebo
d) sa dotkne lopty rukami potom, keď mu ju prihrá spoluhráč priamo z vhadzovania spoza
postrannej čiary, alebo
e) podľa názoru rozhodcu taktizuje spôsobom, smerujúcim výhradne k zdržiavaniu hry a tak
premárňuje čas, aby jeho družstvo získalo nešportovú výhodu.
6. Dopustí sa priestupku, za ktorý rozhodca hráča napomenie alebo vylúči z hry a tento
priestupok nie je taxatívne uvádzaný v základnom znení pravidla XII.
Nepriamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde sa priestupok stal, s
výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla XIII.
(b) Hra brankára (nesenie lopty, držanie lopty).
Nesenie lopty brankárom
a) Brankár má loptu pod kontrolou, keď stojí pevne na nohách a loptu má v rukách. Brankár má
loptu pod kontrolou i vtedy, keď ju dotykom jednej alebo oboch rúk, jednej paže,
oboch paží alebo ich častí zadrží, či jej dá iný smer. Ak ale podľa názoru rozhodcu ide o
náhodne odrazenú alebo nastrelenú loptu, potom sa nepovažuje takýto prípad za to, že
brankár mal loptu pod kontrolou.
b) Ak má brankár vo vlastnom pokutovom území loptu pod kontrolou, môže v priebehu najviac
6 sekúnd urobiť s ňou ľubovoľný počet krokov, držať ju v rukách, udrieť s ňou o zem alebo
vyhodiť ju do vzduchu a zasa chytiť.
c) V priebehu 6 sekúnd sa musí brankár lopty zbaviť alebo hrať loptu nohou. V prípade, že hrá
loptu nohou, nesmie ju opäť vziať do rúk skôr, než sa jej dotkne spoluhráč mimo pokutového
územia (s výnimkou ustanovenia bodu 5 c) časti B základného znenia pravidla XII.)
alebo hráč súpera kdekoľvek na hracej ploche.
Brankár má loptu pod kontrolou, ak ju zadrží dotykom jednej ruky či oboch rúk, jednej paže,
či oboch paží alebo ich častí. Ak brankár dá lopte iný smer, aby ju mal pod kontrolou, považuje
sa to rovnako za držanie lopty. Ak sa ale, podľa názoru rozhodcu, lopta len náhodne odrazila od
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rúk brankára, napríklad, keď sa brankár pokúšal loptu chytiť, potom sa to nepokladá za prípad,
keď mal brankár loptu pod kontrolou.

OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XIV
Uveďte postup rozhodcu a riešenie situácií, ak pri pokutovom kope v normálnom
hracom čase a v predĺženom hracom čase poruší pravidlo spoluhráč hráča
vykonávajúceho pokutový kop!
Ak po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu spoluhráč hráča, ktorý pokutový kop
vykonáva, skôr ako je lopta v hre poruší Pravidlá futbalu, rozhodca nechá pokutový kop vykonať.
Ak bol dosiahnutý gól, neuzná ho a nariadi pokutový kop opakovať.
Ak po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu spoluhráč hráča, ktorý pokutový kop
vykonáva, skôr ako je lopta v hre poruší Pravidlá futbalu a nebol dosiahnutý gól, rozhodca hru
preruší. Na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná brániace družstvo z miesta
kde boli pravidlá porušené. Pritom môže uplatniť výhodu v hre.
OTÁZKA č. 3: SP
Vymenujte, čo možno považovať za neoprávnený štart hráča.
- hráča na neplatný registračný preukaz,
- hráča po vylúčení z hry ešte pred rozhodnutím disciplinárnej komisie,
- hráča v čase zastavenia pretekárskej činnosti,
- väčšieho počtu striedajúcich hráčov, ako povoľujú pravidlá futbalu a SP,
- hráča na cudzí registračný preukaz,
- hráča zo súpisky družstva vyššej súťaže za družstvo v nižšej súťaži, pokiaľ tento štart nie
je povolený rozpisom súťaže,
- hráča, ktorý sa odmietol podrobiť kontrole totožnosti
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(9)

OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XIV

a) Vysvetlite základné postavenie hráčov zúčastnených na hre a rozhodcov pri
zahrávaní pokutového kopu.
Pokutový kop
Hráči, s výnimkou brankára a hráča vykonávajúceho pokutový kop, sú mimo pokutového územia,
vzdialení od lopty najmenej 9,15 m. Brankár je na bránkovej čiare. Rozhodca sa postaví
vľavo od značky pokutového kopu tak, aby – videl či sa pokutový kop vykonáva správne,
– mohol zistiť, či niektorý z hráčov predčasne nevnikol do pokutového územia prípadne
pokutového oblúka alebo či nie je bližšie k bránkovej čiare ako značka pokutového kopu, z ktorej
sa vykonáva pokutový kop.
Asistent rozhodcu AR2 pozoruje zo svojej pozície (na priesečníku bránkovej čiary a čiary
pokutového územia) brankára, aby sa presvedčil, či neporušil pravidlo tým, že predčasne opustil
bránkovú čiaru. Súčasne pomáha rozhodcovi kontrolovať, či bol dosiahnutý gól. Asistent
rozhodcu AR1 zaujme postavenie pre prípad, že brankár chytí loptu a začne protiútok. Asistent
rozhodcu AR1 zaujme postavenie pre prípad, že brankár chytí loptu a začne protiútok.
b) Pokutové kopy vykonané v predĺženej hre
Ak bol hrací čas, po uplynutí prvého alebo druhého polčasu predĺžený na vykonanie alebo
na opakovanie nariadeného pokutového kopu, trvá až do skončenia akcie pokutového kopu. Hrací
čas prvého polčasu alebo stretnutia sa skončí, len čo rozhodca rozhodne, či bol dosiahnutý gól
alebo nie. Keď hráč zahrá pokutový kop, nesmie hrať s loptou, s výnimkou súperovho brankára,
až do zakončenia akcie pokutového kopu, nijaký iný hráč.
OTÁZKA č. 2: KOPY NA BRÁNU
Kopy na bránu zo značky pokutového kopu.
Pohárové súťaže sa u nás hrajú vylučovacím systémom a do ďalšieho kola postupuje víťaz
stretnutia. V prípade, že je výsledok pohárového stretnutia nerozhodný aj po predĺžení hry o
2x15 minút, víťaz sa určí kopmi na bránu zo značky pokutového kopu.
Pre tieto kopy platia nasledujúce smernice:
1. Rozhodca určí bránu, na ktorú sa budú kopať všetky kopy zo značky pokutového kopu.
2. Rozhodca žrebuje mincou za účasti obidvoch kapitánov. Kapitán, ktorý získal žreb si má právo
zvoliť, či jeho družstvo vykoná kop na bránu ako prvé alebo ako druhé v poradí.
3. a) Pokiaľ nasledujúce odseky 3c a 3d neurčujú inak, každé družstvo vykoná päť kopov na
bránu.
b) Kopy na bránu družstvá vykonávajú striedavo.
c) Ak pred skončením piatich kopov na bránu jedno z družstiev dosiahne viac gólov, ako by
druhé
družstvo mohlo ešte dosiahnuť aj po vykonaní piatich kopov, kopy na bránu sa ďalej
nevykonávajú.
d) Ak obidve družstvá vykonajú po piatich kopoch na bránu a obe dosiahnu rovnaký počet gólov
alebo ak nedosiahnu ani jeden gól, vo vykonávaní kopov na bránu zo značky pokutového kopu
sa pokračuje v rovnakom poradí, pokým pri rovnakom počte kopov na bránu (nemusí ich byť
bezpodmienečne ďalších päť) nedosiahne jedno z družstiev o jeden gól viac ako druhé.
4. Družstvo, ktoré dosiahlo väčší počet gólov či sa už tak stalo podľa ustanovenia odseku 3a, 3c
alebo 3d sa kvalifikuje do ďalšieho kola súťaže, prípadne je vyhlásené za víťaza súťaže.
5. a) Kopy na bránu, s výnimkou uvedenou v odseku 5b, môžu vykonávať len tí hráči, len tí
hráči,
ktorí boli v okamihu skončenia hry na hracej ploche. Za skončenie hry v stretnutiach, v ktorých je
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nevyhnutné predĺžiť hru o 2x15 minút, sa pokladá okamih, keď sa odohralo celé predĺženie.
Kopy na bránu môžu vykonávať i hráči, ktorí v okamihu skončenia hry neboli na hracej ploche,
pretože ju dočasne opustili, či už so súhlasom alebo bez súhlasu rozhodcu. Ak má jedno
družstvo po skončení hry vyšší počet hráčov ako súperiace družstvo, musí pred začiatkom
kopov na bránu znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov súperiaceho družstva.
Kapitán družstva musí informovať rozhodcu o mene a čísle dresu každého vyradeného hráča.
b) Ak sa zraní brankár pri vykonávaní kopov na bránu a v dôsledku toho nemôže ďalej hrať,
smie za neho družstvo postaviť náhradníka, pokiaľ však predtým nevyužilo právo vystriedať
príslušný počet náhradníkov v zmysle pravidla III, bodu 2., Súťažného poriadku futbalu a
Rozpisu súťaže pre príslušný súťažný ročník. V tom prípade družstvo súpera zníži počet hráčov
o jedného.
6. Každý kop na bránu zo značky pokutového kopu vykoná iný hráč. Hráč smie kop na bránu
zo značky pokutového kopu vykonať druhý raz až vtedy, keď kop vykonali všetci oprávnení hráči
jeho družstva, t.j. aj brankár alebo náhradník, ktorý vystriedal brankára (pozri odsek 5b).
7. Každý hráč, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na kopoch na bránu zo značky pokutového kopu,
môže kedykoľvek nastúpiť na miesto svojho brankára.
8. a) Pred začiatkom kopov na bránu rozhodca dohliadne na to, aby v stredovom kruhu zostal
rovnaký počet hráčov a iba tí budú vykonávať kopy na bránu. V priebehu kopov na bránu sa
v stredovom kruhu zdržujú všetci hráči, okrem toho, ktorý vykonáva kop na bránu a brankárov
obidvoch družstiev.
b) Brankár toho družstva, ktoré má výhodu kopu zo značky pokutového kopu, musí stáť na hracej
ploche mimo pokutového územia, v ktorom sa vykonávajú kopy na bránu zo značky pokutového
kopu, na bránkovej čiare v mieste, kde čiara ohraničujúca pokutové územie pretína bránkovú
čiaru.
9. Pokiaľ predchádzajúce odseky 1-8 nestanovujú inak, pri akcii kopov na bránu zo značky
pokutového kopu platia pravidlá zodpovedajúce ustanoveniam Medzinárodného výboru.
10.Pri poruche umelého osvetlenia na štadióne pred začiatkom alebo pred skončením akcie kopov
na bránu zo značky pokutového kopu o výsledku sa rozhodne žrebom.
OTÁZKA č. 3: SP
Čakacia doba
(na koho sa vzťahuje, oprávnenosť jej čerpania, postup pri jej nedodržaní)
Čakacia lehota pre obidve družstvá a delegovaného rozhodcu je 20 minút po určenom začiatku
stretnutia a možno ju čerpať len v opodstatnených prípadoch. Pre delegovaných asistentov
rozhodcu a delegáta čakacia lehota neplatí. Stretnutie začne delegovaný rozhodca s inými
asistentmi rozhodcu.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO III

a) Kedy je striedanie hráčov správne vykonané a ukončené?
Od stredovej čiary, na tej strane hracej plochy, kde sú lavičky náhradníkov, sa striedajúci hráč
(náhradník) ohlási rozhodcovi (asistentovi rozhodcu, náhradnému rozhodcovi) v čase, keď je
lopta mimo hry. Najprv opustí hraciu plochu striedaný hráč. Striedajúci hráč (ak sa tak nestalo
pred stretnutím) predloží rozhodcovi (asistentovi rozhodcu, náhradnému rozhodcovi) svoj
registračný preukaz(. Rozhodca (asistent rozhodcu, náhradný rozhodca) preverí jeho platnosť a
skontroluje výstroj striedajúceho hráča. Zaznamená si čas striedania, čísla striedaného a
striedajúceho hráča. Registračný preukaz striedajúceho hráča si ponechá. Kapitán súperovho
družstva má právo skontrolovať totožnosť tohto hráča. V sporných prípadoch rozhodne s
konečnou platnosťou rozhodca.
Na hraciu plochu môže striedajúci hráč vstúpiť len po súhlase rozhodcu. Striedanie hráčov je
skončené vstupom striedajúceho hráča na hraciu plochu. Pokiaľ striedanie nie je ukončené,
striedaný hráč sa môže do hry vrátiť.
b) Vymenujte náležitosti platného registračného preukazu!
1, Fotografia
2, meno a priezvisko
3, rodné číslo
4, názov klubu
5, lehota platnosti
6, pečiatka vystavovateľa (nevyžaduje sa pri zatavených RP vystavených matrikou SFZ)
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XII
Vymenujte priestupky uvedené v základnom znení pravidla XII – časť D, za ktoré
rozhodca hráča vylúči z hry.
Rozhodca vylúči hráča, striedaného alebo striedajúceho hráča z hry tak, že mu ukáže červenú
kartu, ak hráč podľa názoru rozhodcu: p) správa sa hrubo nešportovo,
r) hrá surovo,
s) použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky alebo gestá,
t) v tom istom zápase bol druhýkrát napomínaný,
u) úmyselnou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť (neplatí pre brankára v jeho
vlastnom pokutovom území),
v) opľuje súpera alebo inú osobu,
x) zabráni súperovmu družstvu dosiahnuť gól zakázanou hrou, za čo môže byť nariadený
priamy voľný kop alebo pokutový kop.
OTÁZKA č. 3: SP
Zápis o stretnutí (úradný doklad, jeho vypisovanie a odovzdávanie, oprávnenosť
záznamov v ňom, jeho kontrola, spolupráca rozhodcov a pod.)
Pred každým stretnutím sa vyhotovuje zápis o stretnutí na predpísanom tlačive. Správnosť
zápisu o stretnutí overia kapitáni družstiev vlastnými podpismi. Do zápisu o stretnutí nie
je nikto okrem R oprávnený čokoľvek písať, s výnimkou zostáv družstiev a zloženia
usporiadateľskej služby, oznámenia lekára o stave zranených hráčov. Prípadné námietky
kapitánov, ich zástupcov, u mládeže aj vedúcich družstiev zaznamenáva do zápisu
rozhodca vlastnoručne za prítomnosti K, ich zástupcov, resp. vedúcich družstiev, ktorí
správnosť a úplnosť zápisu podpíšu svojím podpisom.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO IV

a) Výstroj hráčov (základné znenie)
Výstroj hráčov
a) Rozhodca sa presvedčí, či je výstroj hráčov v poriadku a skontroluje, či zodpovedá
ustanoveniam pravidla IV. Hráči majú byť upozornení na to, že dresy musia mať zastrčené do
trenírok a štulpne musia mať natiahnuté. Používanie jednodielnych dresov je v rozpore s
Pravidlami futbalu. Rozhodca sa taktiež presvedčí o tom, či má každý hráč chrániče holenných
kostí a že, nikto nemá na sebe nebezpečné predmety (napr., prstene, náušnice, retiazky, náramky,
krúžky a pod.).
b) Hráčom je dovolené nosiť spodné oblečenie (tzv. termo nohavice) za predpokladu, že má
rovnakú farbu ako trenírky a siaha nad koleno. Ak družstvo hrá vo viacfarebných trenírkach,
musia mať otepľovacie nohavice tú farbu, ktorá na trenírkach prevláda.
b) Uveďte postup rozhodcu, ak zistí, že hráč má na sebe predmety, ktoré sú
nebezpečné pre súpera alebo pre neho samého
• Pred začiatkom stretnutia
• V neprerušenej hre
• V prerušenej hre
a) Rozhodca nedovolí hrať hráčovi, ktorý má na sebe predmety, nebezpečné pre neho alebo pre
ostatných hráčov. Sú to napríklad prstene, vlasové sieťky, protézy, tvrdé obväzy, kovové
retiazky, náramkové hodinky, náušnice, náramky, náhrdelníky, krúžky, kožené opasky a
podobne,
b) Rozhodca musí preventívne, v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom stretnutia,
vykonať v hráčskych kabínach dôslednú prehliadku výstroje všetkých hráčov, pripravených
nastúpiť. Druhý raz skontroluje hráčov pred nástupom na stretnutie, prípadne pri striedaní.
Osobitne si preverí, či boli odstránené všetky nedostatky, zistené pri prvej kontrole. Rozhodca
môže túto kompetenciu preniesť na náhradného rozhodcu, ak je tento delegovaný. V sporných
prípadoch konečné rozhodnutie prináleží rozhodcovi.
c) Ochranné pomôcky, špeciálneho určenia, napríklad dioptrické okuliare, chrániče nosa a pod.
sú povolené, za predpokladu, že neohrozujú zdravie hráčov.
d) V prípade predmetov (napríklad snubný prsteň), ktoré nie sú snímateľné, môže riadiaci zväz
stanoviť osobitné podmienky, za ktorých môžu hráči s nimi nastúpiť.
Ak pred začiatkom stretnutia rozhodca nájde na výstroji hráča chybu, ktorú nemožno odstrániť,
nesmie tohto hráča pripustiť k hre. Jeho družstvo však môže doplniť iný hráč na plný počet.
Ak pred začiatkom stretnutia rozhodca nájde na výstroji hráča chybu, ktorú možno odstrániť,
vyzve ho, aby si výstroj dal do poriadku. Po odstránení chyby sa môže hráč zúčastniť na hre,
otvárací výkop sa však nesmie zdržať.
Ak rozhodca nájde chybu na výstroji hráča, ktorú nemožno odstrániť, až po začiatku hry, musí
ho vykázať z hracej plochy. Tento hráč sa už nesmie na hre zúčastniť, môže však za neho
nastúpiť náhradník, ak je to v súlade s ustanoveniami pravidla III. Rozhodca podá o tom správu v
zápise o stretnutí.
15.Ak nájde rozhodca na výstroji hráča chybu, ktorú možno odstrániť, až po začiatku hry,
musí ho vykázať z hracej plochy. Po odstránení chyby sa môže hráč znovu zúčastniť na hre.
V prípade, že hráč odhalí na tričku pod dresom nepovolené heslo alebo reklamu, rozhodca
o tom podá správu na zadnej strane zápisu o stretnutí. Prípadom sa bude zaoberať organizátor
súťaže.
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16.Kapitán družstva má právo upozorniť rozhodcu na to, že výstroj hráča súpera nezodpovedá
ustanoveniam tohto pravidla. V takom prípade je rozhodca povinný kedykoľvek počas stretnutia
výstroj hráčov skontrolovať.
17.Ak rozhodca preruší hru, aby skontroloval výstroj hráča, prípadne ho vykázal z hracej plochy
za účelom úpravy výstroja a nie je porušené iné pravidlo, nadviaže na hru rozhodcovskou loptou
na mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.

OTÁZKA č. 2: Signály rozhodcu a asistentov
Charakterizuj a popíš, aké sú predpísané signály rozhodcu a asistentov rozhodcu
(popíš i prípadné zlé signály – zlozvyky rozhodcov alebo asistentov)
SIGNÁLY ROZHODCU
Výhoda v hre
Ak rozhodca vidí priestupok, ale poskytne výhodu v hre, naznačí oboma rukami vo vodorovnej
polohe pred sebou, že v hre sa pokračuje.
Pokutový kop
Rozhodca zreteľne ukazuje rukou na značku pokutového kopu. Nie je nevyhnutné, aby k značke
pokutového kopu bežal. Mal by stáť bokom od značky pokutového kopu.
Priamy voľný kop
Ruka jasne naznačuje smer.
Nepriamy voľný kop
Rozhodca dáva toto znamenie vzpaženou rukou už pred vykonaním kopu. Drží ho po jeho
zahraní,
až pokým sa jej nedotkne iný hráč, prípadne pokiaľ nie je lopta mimo hry.
Kop od brány
Rozhodca ukáže rukou smerom do bránkového územia.
Kop z rohu
Rozhodca ukáže rukou smerom k príslušnej rohovej zástavke.
Napomínanie alebo vylúčenie
Žltú alebo červenú kartu ukáže rozhodca vo vztýčenej ruke nad hlavou. Totožnosť napomínaného
alebo vylúčeného hráča v tomto okamihu musí byť zrejmá bez akejkoľvek pochybnosti.
SIGNÁLY ASISTENTOV ROZHODCU
Hráč mimo hry
Asistent rozhodcu vzpaží ruku so zástavkou.
Hráč mimo hry po prerušení hry
Asistent rozhodcu ukazuje podľa priestoru, kde došlo k porušeniu pravidiel
– rukou so zástavkou v 30 stupňovom uhle nad vodorovnou úrovňou (miesto na vzdialenejšej
strane
hracej plochy) smerom do hracej plochy,
– rukou sa zástavkou vo vodorovnej polohe(miesto v strede hracej plochy) smerom do hracej
plochy,
– rukou so zástavkou v 30 stupňovom uhle pod vodorovnou úrovňou(miesto bližšie k jeho
postrannej čiare)smerom do hracej plochy.
Vhadzovanie lopty
Asistent rozhodcu ukazuje rukou so zástavkou v línii postrannej čiary na tú stranu, kam má hra
pokračovať. Ak nie je celkom jasné, kto má vhadzovať, môže sa signál uskutočniť na dve fázy
tak, že asistent ruku so zástavkou najprv vzpaží. Získa tým čas na premyslenie rozhodnutia, alebo
tak umožní rozhodnúť rozhodcovi a on len v druhej fáze potvrdí jeho rozhodnutie.
Kop z rohu
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Pretože môžu vzniknúť pochybnosti, niekedy je nevyhnutné, aby asistent rozhodcu najprv
signalizoval vztýčenou rukou so zástavkou, že lopta opustila hraciu plochu. Pritom má sledovať
rozhodcu pre prípad, ak by rozhodca už medzitým rozhodol, aby nesignalizoval odlišné
rozhodnutie. Potom ukáže rukou so zástavkou mierne sklonenou k zemi, smerom k rohovej
zástavke na jeho postrannej čiare.
Kop od brány
Asistent rozhodcu ukáže rukou so zástavkou vo vodorovnej polohe na miesto, kde sa vo
vzdialenosti 5,50 m od bránkovej čiary pretínajú čiary ohraničujúce bránkové územie.
Pripravené striedanie
Ak je striedanie pripravené, asistent rozhodcu, ktorý sa nachádza na tej strane hracej plochy, kde
sa striedanie vykonáva, upozorní rozhodcu zástavkou vo vodorovnej polohe, ktorú drží oboma
vztýčenými rukami nad hlavou.V prípade potreby tak urobí aj druhý AR.
Dosiahnutie gólu
Rozhodca ukáže, že bol dosiahnutý gól, asistent rozhodcu má bežať kratší úsek smerom k
stredovej čiare so spustenou zástavkou pri tele.
Porušenie pravidla XII
Ak asistent rozhodcu spozoruje, že rozhodca priestupok nevidel, zdvihne zástavku a mierne ňou v
zápästí krúži. Ak rozhodca hru preruší, asistent rozhodcu ukáže zástavkou smer voľného kopu.

OTÁZKA č. 3: SP
Lekárske prehliadky hráčov (rôznych vekových a výkonnostných kategórií)
a rozhodcov.
Hráči všetkých družstiev vrátane družstiev ozbrojených síl musia mať potvrdenie o lekárskej
prehliadke, ktoré je platné 1 rok. Do toho termínu sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje
s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie tohto ustanovenia
v plnom rozsahu zodpovedajú kluby, pričom sú povinné na vyzvanie riadiaceho orgánu doložiť
potrebnými dokladmi uvedené skutočnosti.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XII
a) Jedným z priestupkov, za ktoré rozhodca hráča napomína je nešportové
správanie. Vymenuj čo najviac priestupkov z tejto kategórie!
Hráč sa správa nešportovo, ak napríklad:
– vykoná ktorýkoľvek kop nesprávne,
– odkopne alebo odnesie loptu, pripravenú na vykonanie kopu,
– odkopne loptu mimo hracej plochy, zdržiava vykonanie kopu alebo iným spôsobom premárňuje
hrací čas,
– zadrží loptu alebo sa ju pokúša zadržať, prípadne zmeniť smer jej pohybu hodením nejakého
predmetu,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu premárňuje hrací čas tým, že sa postaví pred
loptu,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek kopu alebo vhadzovaní, ruší súpera vykonávajúceho kop,
prípadne vhadzujúceho loptu tým, že poskakuje, nevhodne gestikuluje, pobehuje, pokrikuje alebo
stojí bližšie ako 2 m od vhadzujúceho súpera,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu predčasne vybehne z múru brániacich hráčov,
– na hracej ploche nevhodne pokrikuje alebo sa snaží pokrikom súpera zmiasť,
– ak brankár odmietne pri pokutovom kope, vykonávanom proti jeho družstvu, zaujať miesto na
bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami alebo sa zdráha chytať,
– predstiera zranenie,
– v priebehu stretnutia nešportovo poškodí loptu, bránu alebo zástavku vyznačujúcu hraciu
plochu,
– zmarí súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú (napríklad tým, že loptu zahrá úmyselne rukou,
drží súpera, sotí ho alebo mu spôsobí pád a podobne).
– žongluje s loptou nohou preto, aby ju mohol vzápätí prihrať hlavou (hruďou, kolenom a pod.)
vlastnému brankárovi a tým mu umožnil chytiť loptu do rúk (porušuje pravidlo XII, Rozhodnutie
Medzinárodného výboru č.18),
– po dosiahnutí gólu si vyzlečie dres (tričko) alebo si zakryje hlavu dresom.
b) Sotenie do súpera
Pod sotením rozumieme odsotenie súpera a to nielen rukou, pažou či lakťom, ale aj inou časťou
tela.
Napríklad stehnom alebo zadnou časťou tela. Rozhodujúca nie je prudkosť sotenia. Často totiž
stačí súpera ľahko sotiť, aby sa mu zabránilo hrať s loptou.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO V
Čo sa rozumie v zmysle pravidiel futbalu pod násilným spáchaním na rozhodcovi
(tzv. inzultáciou)? (vymenuj možnosti)
Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi sa
považuje:
a) udretie,
b) kopnutie,
c) úmyselné podrazenie,
d) násilné vrazenie,
e) násilné mykanie,
f) násilné vyrazenie píšťalky z úst,
g) úmyselné prudké udretie loptou,
h) udretie kameňom alebo iným predmetom.
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OTÁZKA č. 3: SP
Povinnosti a práva kapitána družstva (vymenuj).
a) dbať spolu s vedúcim, trénerom a asistentom o disciplínu v družstve,
b) doplniť, prípadne opraviť zostavy družstva v zápise o stretnutí,
c) podpisovať zápis o stretnutí a potvrdzovať správnosť údajov v ňom uvedených (je
zodpovedný za neoprávnený štart hráčov), oznámiť rozhodcovi odchod a striedanie
hráčov,
d) potvrdzovať v zápise o stretnutí vylúčených a napomínaných hráčov svojho družstva,
e) potvrdiť dohodu klubov alebo výsledok žrebovania o riadení stretnutia laickým
rozhodcom,
f)
prispievať spolu so svojimi spoluhráčmi a usporiadateľskou službou k bezpečnosti
rozhodcov, delegáta, hosťujúcich hráčov, najmä pri ich odchode do šatne,
g) po stretnutí zabezpečiť riadne spoločný pozdrav, odísť spolu s rozhodcami ihneď do
ich šatne, prevziať registračné preukazy, prípadne vysloviť svoje pripomienky
a vypočuť si pripomienky rozhodcu, delegáta, podpásať v zápise o stretnutí prevzatie
preukazov svojho družstva od rozhodcu stretnutia;
- v stretnutiach mládeže preberá registračné preukazy vedúci družstva,
h) byť označený viditeľnou páskou na ľavom rukáve v súlade s pravidlami futbalu.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XIII
a) Ako sa delia voľné kopy v zmysle základného znenia pravidla XIII ?
Voľné kopy sa delia na dve skupiny:
– priame voľné kopy, z ktorých sa môže proti družstvu, ktoré sa previnilo priamo
dosiahnuť gól
– nepriame voľné kopy, z ktorých sa môže dosiahnuť gól len vtedy, ak sa lopty dotkne
následne aj iný hráč než ten, čo ich zahrával a stane sa tak skôr, ako sa lopta dostane
do brány.
b) Zahrávanie voľných kopov z vlastného pokutového územia družstva, v ktorého
prospech bol voľný kop nariadený.
Ak hráč vykonáva priamy alebo nepriamy voľný kop z miesta vo vnútri vlastného pokutového
územia, všetci hráči súperovho družstva musia byť vzdialení od lopty najmenej 9,15 m územia,
všetci hráči súperovho družstva musia byť vzdialení od lopty najmenej 9,15 m územie.
Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté, je v pohybe a priamo z kopu opustí pokutové územie. Ak
lopta neopustí pokutové územie, voľný kop sa musí opakovať. Ak hráč vykonáva priamy alebo
nepriamy voľný kop z miesta mimo vlastného pokutového územia, všetci hráči súperovho
družstva musia byť od lopty vzdialení najmenej 9,15 m, kým lopta nie je v hre.
Výnimkou je prípad, keď hráči stoja na vlastnej bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami. Ak
hráč súperovho družstva vnikne do pokutového územia alebo sa priblíži k lopte na vzdialenosť
menšiu než 9,15 m prv, než sa voľný kop vykoná, rozhodca má vykonanie kopu zastaviť. Súhlas
na jeho vykonanie má dať až vtedy, ak sú splnené podmienky pravidla. Pri vykonaní voľného
kopu lopta musí ležať v pokoji na zemi.
Po vykonaní kopu hráč, ktorý kop vykonal, nesmie zahrať loptu druhý raz, dokiaľ sa jej nedotkne
alebo ju nezahrá iný hráč.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO IX
Lopta v hre a mimo hry.
Lopta je mimo hry:
a) keď úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú či postrannú čiaru,
b) ak rozhodca preruší hru.
V každom inom čase od začiatku hry až do jej skončenia je lopta v hre, a to aj vtedy:
a) ak sa odrazí od bránkovej žrde alebo brvna prípadne od rohovej zástavky späť na hraciu
plochu,
b) ak sa na hraciu plochu odrazí od rozhodcu alebo asistenta rozhodcu, ktorý je na hracej ploche,
c) ak vznikne domnienka, že sa porušilo pravidlo, ale rozhodca hru nepreruší.
OTÁZKA č. 3: SP
Nástup družstva k stretnutiu.
(Čo sa považuje za riadny nástup družstva k stretnutiu, aký je postup rozhodcu pri
nedodržiavaní tohto ustanovenia SP)
a) ak nastúpi najneskôr 20min po stanovenom začiatku stretnutia na hraciu
plochu najmenej 7 hráčov riadne ustrojených a pripravených na začiatok
stretnutia,
b) ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi
kapitánov oboch družstiev a platné registračné preukazy
Na posúdenie, či bola dodržaná čakacia lehota 20min. je príslušný len delegovaný rozhodca.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XII
a) Zakázaná hra rukou
Úmyselná hra rukou
Za nedovolený sa pokladá taký spôsob hry, pri ktorom sa hráč úmyselne dotkne lopty rukou, t.j.
celou pažou od pleca až k prstom.
Ak hráč rozťahuje ruky, aby napríklad súperovi zmenšil strelecký uhol a pritom lopta zasiahne
jeho ruku, pokladá sa to za úmyselnú hru rukou. Ak sa hráči v múre zavesia do seba rukami a ak
lopta po vykonaní nariadeného kopu zasiahne ruku jedného z týchto hráčov, pokladá sa to za
úmyselnú hru rukou. Ak hráč zahrá loptu úmyselne rukou, aby tým súperovi zmaril sľubne sa
rozvíjajúcu útočnú akciu, je to nielen nedovolený spôsob hry, ale aj prejav nešportového
správania.
Preto rozhodca vinníka napomenie a proti jeho družstvu nariadi priamy voľný kop prípadne
pokutový kop. Ak hráč zahrá loptu úmyselne rukou a tak zmarí jeho jasnú gólovú príležitosť, je
to nielen nedovolený spôsob hry, ale aj prejav hrubého nešportového správania. Preto rozhodca
vinníka vylúči z hry a proti jeho družstvu nariadi pokutový kop, prípadne priamy voľný kop, ak
dôjde k priestupku mimo pokutového územia. Za nedovolené nemožno pokladať také hranie
rukou, pri ktorom si hráč podvedomým pohybom ruky chráni niektorú chúlostivú časť tela proti
prudko kopnutej lopte, pričom mu lopta dopadne na ruku. Ak sa padajúci hráč nechtiac dotkne
lopty rukou alebo ak si hráč pri odkope nastrelí ruku loptou, nepokladá sa to za úmyselné hranie
rukou. Ak je lopta nastrelená na ruku, nemožno to považovať za úmyselné hranie lopty rukou.
b) Zdržiavanie hry hráčmi, brankárom (vymenovať priestupky a postup rozhodcu)
a nastavovanie premeškaného hracieho času rozhodcom (postup)
Zdržiavanie hry
Každý hráč, ktorý premárňuje hrací čas, bude napomenutý za nešportové správanie.
Napríklad, keď
a) takticky zdržiava opätovné nadviazanie na hru jedným z nasledovných spôsobov
– zahrá voľný kop z nesprávneho miesta s úmyslom prinútiť rozhodcu, aby nechal voľný kop
opakovať,
– sa pripravuje na vhadzovanie lopty, ale zrazu prenechá vhadzovanie lopty inému spoluhráčovi,
– odkopne loptu alebo ju rukami odnesie z miesta priestupku potom, ako rozhodca prerušil hru,
– prehnane ruší vykonávanie vhadzovania lopty spoza postrannej čiary alebo ruší realizáciu
voľného kopu,
– pri vlastnom striedaní zdržiava hrací čas pomalým odchodom z hracej plochy,
– provokačne alebo konfrontačne sa dotýka lopty po prerušení hry rozhodcom.
b) Brankár premárňuje hrací čas, keď taktizuje so zámerom zdržiavať hru, aby jeho družstvo
získalo nešportovú výhodu (napríklad: drží loptu v rukách viac ako 6 sekúnd, otáľa pri nadviazaní
lopty do hry a podobne).
Rozhodca musí preukázať odvahu postupovať proti takémuto zdržiavaniu, avšak predtým má
preventívne naznačiť zreteľným gestom rukou, aby brankár okamžite loptu odohral.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XV
Vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary (správne, nesprávne, postup rozhodcu)
VHADZOVANIE LOPTY
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na hraciu plochu
niektorý z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný, na mieste, kde
lopta prešla za postrannú čiaru.
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Hráč, ktorý vhadzuje loptu správnym spôsobom, musí:
– byť v okamihu vhadzovania obrátený tvárou do hracej plochy
– časťou obidvoch chodidiel stáť na postrannej čiare alebo za postrannou čiarou, mimo hracej
plochy.
– musí tak urobiť obidvoma rukami nad hlavou.
Lopta je v hre, keď sa dostane na hraciu plochu. Vhadzujúci hráč nesmie hrať s loptou znovu
skôr, kým sa lopty nedotkne iný hráč. Všetci hráči súpera musia stáť najmenej dva metre od
miesta vhadzovania. Priamo z vhadzovania sa nemôže dosiahnuť gól.
TRESTNÉ USTANOVENIA
a) Ak sa lopta vhodila nesprávne, vhodí ju znovu hráč súperovho družstva.
b) Ak hráč, ktorý vhadzuje loptu, zahrá ňou druhý raz skôr, ako sa jej dotkol iný hráč,
dopustil sa tým priestupku. Hráč súperovho družstva preto vykoná nepriamy voľný kop
z miesta, kde sa stal, s výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla XIII.
Rozhodca sleduje, či sa lopta vhadzuje správnym spôsobom, (t.j tvárou do hracej plochy,
lopta vhodená oboma rukami ponad hlavu a obe nohy na zemi) a zo správneho miesta.
b) Kvalifikovaný asistent rozhodcu kontroluje najmä, či hráč, ktorý vhadzuje, neprekročil
postrannú čiaru smerom do hracej plochy. Ak však vidí, že lopta zjavne nebola vhodená
správnym spôsobom (najmä, ak vhadzujúci hráč nestál oboma nohami na zemi), mal by o tom
zdvihnutím zástavky informovať okamžite rozhodcu. Musí však pri tom prihliadnuť na to, či ho
rozhodca v danej chvíli môže vidieť.
5. Na vhadzovanie lopty rozhodca spravidla nedáva signál píšťalkou. Snaží sa však, aby sa
vykonalo čo najskôr. Ak hráč úmyselne zdržiava vhadzovanie lopty, správa sa nešportovo.
Rozhodca ho napomenie.
OTÁZKA č. 3: SP
Povinnosti usporiadateľa stretnutia.
a) vykonať všetky opatrenia na regulárny priebeh stretnutia.
b) Zabezpečiť poriadok na ihrisku
c) Ohlásiť stretnutia podľa ustanovení
d) Vyznačiť hraciu plochu,
e) Zabezpečiť zdravotnú službu
f) Zabezpečiť pre súpera a rozhodcov šatne
g) Vyplatiť najneskôr do 30min náhrady rozhodcom a delegátovi
h) Umožniť filmový záznam riadiacemu orgánu
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO II

a) Základné znenie pravidla II (obvod, hmotnosť, vnútorný tlak lopty).
Lopta musí byť guľatá a jej vonkajší obal musí byť z kože alebo z iného schváleného materiálu.
Pri jej výrobe sa nesmie použiť taký materiál, ktorý by mohol byť pre hráčov nebezpečný.
Obvod lopty nesmie byť väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm.
Hmotnosť lopty na začiatku stretnutia nesmie byť väčšia ako 450 g a menšia ako 410 g.
Vnútorný tlak lopty musí zodpovedať 0,6 - 1,1 atmosféry (čo zodpovedá 600 -1100 g/cm2).
Lopta sa môže počas hry vymeniť len so súhlasom rozhodcu.
b) Ako postupuje rozhodca, ak sa stane lopta nespôsobilou na hru (vymenuj viaceré
príklady, situácie a ich riešenie).
Ak lopta v hre praskne alebo zmäkne, rozhodca hru preruší. Po výmene lopty nadviaže na hru
rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa pôvodná lopta stala nespôsobilou na hru. Ak bola lopta v
okamihu prerušenia hry v bránkovom území, nechá ju rozhodca padnúť na zem na čiare
bránkového územia, ktorá prebieha rovnobežne s bránkovou čiarou v mieste, najbližšom k tomu,
kde sa nachádzala lopta v okamihu prerušenia hry.
Ak sa lopta stane nespôsobilou na hru v čase, keď je hra prerušená (a má nasledovať výkop, kop
od brány, kop z rohu, voľný kop, pokutový kop, vhadzovanie lopty), lopta sa vymení. V hre sa
pokračuje spôsobom, ktorý vyplýva z prerušenia hry.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XII
Dovolené a nedovolené vrážanie do súpera (vysvetlite rozdiel, uveďte príklady).
Vrazenie do súpera
V boji o loptu je dovolené uplatniť telesnú silu. Preto sa do súpera smie vraziť dovoleným
spôsobom.
To znamená, že:
- hráč vrazí do súpera len v bezprostrednej blízkosti lopty a len preto, aby získal loptu.
Pod bezprostrednou blízkosťou sa rozumie vzdialenosť, ktorá nepresahuje 2 m,
- hráč vrazí ramenom do ramena súpera, pričom musí mať ruku na strane vrážajúceho ramena pri
tele. Ramenom sa u vrážajúceho hráča rozumie časť paže od pleca po lakeť a u súpera okrem
toho aj časť hrudníka a lopatky,
- vrážajúci hráč a súper sú v rovnakej výške, t.j. buď sa obidvaja dotýkajú aspoň jednou nohou
zeme, alebo sú obidvaja vo výskoku,
- hráč nevrazí do súpera ani prudko, ani nebezpečne.
Ak vráža hráč do súpera preto, aby poskytol výhodu svojmu spoluhráčovi, porušuje pravidlo.
Ak sa hráč rozbehne proti súperovi a celou silou do neho vrazí, pokladá sa to za nebezpečné
vrazenie.
Ak hráč vrazí súperovi do hrudníka alebo do chrbta ramenom, pokladá sa to za nebezpečné
vrazenie.
Ak hráč vrazí do súpera v snahe zraziť ho na zem, pokladá sa to za nebezpečné vrazenie.
Ak hráč, ktorý vráža do súpera, nemá pri tele pažu, ktorej ramenom vráža do súpera, pokladá sa
jeho zákrok za sotenie súpera.
Ak sa hráč obráti čelom k vlastnej bráne alebo chrbtom k súperovej preto, aby sa súper nedostal k
lopte, smie do neho súper vraziť aj zozadu, no iba ramenom a len do súperovej lopatky.
Vrazenie zozadu nesmie byť ani prudké ani nebezpečné. Ak však hráč nebráni súperovi v hre,
nesmie súper do neho zozadu vraziť.
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OTÁZKA č. 3: SP
Vymenujte vekové kategórie a skupiny v súťažiach mužov, mládeže a žien (veková
kategória, skupina, vekové rozpätie).
a) kategória – žiaci
6 – 14 rokov
prípravka
6 – 10 rokov
mladší žiaci 10 – 12 rokov
starší žiaci
12 -14 rokov
b) kategória – dorast
14 – 19 rokov
ml.dorast
14 - 17 rokov
st.dorast
17 – 19 rokov
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO I
a) Uveďte postup rozhodcu, ak sa pri súťažnom stretnutí poruší alebo zlomí
• Bránkové brvno
• Rohová alebo stredová zástavka
• Čiary vyznačujúce hraciu plochu sa stanú v priebehu stretnutia
nezreteľné
Ak sa v súťažnom stretnutí brvno posunie alebo zlomí, rozhodca hru preruší. Ak nemožno brvno
opraviť alebo ho umiestniť na správne miesto, ani nahradiť novým tak, aby pre hráčov nevzniklo
nebezpečenstvo zranenia, stretnutie sa skončí. Povraz nemožno v súťažnom stretnutí pokladať
za dostatočnú náhradu brvna. V priateľskom stretnutí možno po vzájomnej dohode pokračovať
v hre bez brvna len za predpokladu, že sa poškodené brvno odstránilo a hráčom nehrozí
nebezpečenstvo zranenia. Vtedy možno nahradiť brvno povrazom. Ak sa pokračuje v hre bez
povrazu a lopta prejde za bránkovú čiaru v mieste, ktoré je podľa názoru rozhodcu nižšie,
než by malo byť brvno, rozhodca gól uzná. Ak bola hra prerušená pre poškodenie brvna, v hre sa
pokračuje rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ
pravidlá nestanovujú inak. Ak bola lopta v okamihu prerušenia hry v bránkovom území, nechá
rozhodca loptu padnúť na zem na tej čiare bránkového územia, ktorá prebieha rovnobežne
s bránkovou čiarou a to v mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry.
Ak rozhodca po príchode na ihrisko zistí, že hracia plocha je na hru nespôsobilá, ale podľa
jeho názoru ju možno uviesť do náležitého stavu, upozorní na to hlavného usporiadateľa. Požiada
ho, aby dal nedostatky odstrániť. Konečné rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy rozhodca
oznámi obidvom kapitánom až v čase, na ktorý je stanovený začiatok stretnutia.
b) Ako postupuje rozhodca, ak pri kontrole hracej plochy pred stretnutím zistí
• Nie sú k dispozícii bezchybné bránkové siete
Pred stretnutím sa rozhodca presvedčí, či sú bránkové siete riadne upevnené a či nie sú potrhané.
Ak zistí nedostatky, nariadi, aby boli odstránené. Ak nie sú k dispozícii bezchybné siete rozhodca
upozorní kapitánov obidvoch družstiev, že pri rozhodovaní o dosiahnutí gólu sa bude spoliehať
len na svoj postreh. Pretože, vzhľadom na danú situáciu, nemôže vylúčiť omyl, vopred odmieta
akékoľvek námietky, ktoré by z tohto dôvodu vznikli. Hrať súťažné stretnutie bez sietí je
neprípustné, pokiaľ riadiaci zväz nerozhodne inak.
• Nie sú k dispozícii rohové zástavky
Rozmery zástaviek:
a) rohové a stredové zástavky - 60x40 cm,
b) zástavky asistentov rozhodcu - 50x30 cm.
Zástavky musia byť zhotovené z látky výraznej farby. Bez rohových zástaviek nie je dovolené
hrať stretnutie. Stredové zástavky umožňujú lepšiu orientáciu. Môže sa hrať aj bez nich.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VIII
Vymenujte prípady, kedy rozhodca nadväzuje na hru rozhodcovskou loptou!
Rozhodca nadviaže na hru rozhodcovskou loptou, ak bola hra prerušená z dôvodov, pre ktoré
pravidlá nepredpisujú nariadenie niektorého kopu alebo vhadzovanie lopty. Pokiaľ pravidlá
nestanovujú inak, rozhodcovská lopta sa vhadzuje na mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia
hry, napríklad z týchto dôvodov:
a) pre neregulárnu loptu,
b) ak sa na hracej ploche vyskytnú dve lopty a hra je tým ovplyvnená,
c) pre poškodenie brány alebo rohovej zástavky,
d) ak rozhodca ihneď po prerušení hry zistil, že sa dopustil omylu vlastnou vinou alebo vinou
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asistenta rozhodcu,
e) ak rozhodca pokladá za nevyhnutné ihneď skontrolovať výstroj hráča,
f) ak je niektorý hráč nezavinene vážne zranený,
g) ak sa hráči mimo hracej plochy dopustia násilia v čase, keď je lopta v hre,
h) ak hráč opustil hraciu plochu preto, aby nebol v postavení mimo hry a odtiaľ pokrikom alebo
posunkami rušivo zasahuje do hry,
i) pre nepriaznivé poveternostné podmienky (napríklad, pre prudký dážď, búrku, nebezpečenstvo
zásahu bleskom a pod.),
j) z dôvodov nesúvisiacich s hrou (napríklad, ak okolo ihriska ide sprievod so štátnou zástavou
alebo pohrebný sprievod),
k) ak sa na hracej ploche vyskytne cudzie teleso a ak sa tým hra ovplyvní. Za cudzie teleso sa
pokladá vhodený predmet, živé zviera, aj osoba na hre nezúčastnená, t.j. divák, usporiadateľ,
funkcionár, tréner, lekár, zdravotník, masér, vystriedaný alebo vylúčený hráč a pod.
OTÁZKA č. 3: SP
Námietkové a odvolacie konanie vo futbale.
1. Námietky alebo odvolanie je možné odvolať (stiahnuť) len do začatia ich prerokúvania.
2. Keď boli námietky alebo odvolania stiahnuté pred prerokúvaním, môže byť
namietajúcemu, resp. odvolávateľovi uložené, aby uhradil príslušnému futbalovému zväzu
všetky preukázateľné výdavky, ktoré podaním námietok alebo odvolania vznikli, a vklad mu
bude vrátený.
3. Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom
prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu.
4. Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môže byť potrestané podľa platného
disciplinárneho poriadku.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO VII
a) Vymenujte prerušenia hry, ktoré sa do hracieho času nezapočítavajú a ktorých
čas sa musí nahradiť nastavením!
K prerušeniam, ktoré sa do hracieho času nezapočítavajú a ich čas sa musí nahradiť
nadstavením, patria:
a) vyprázdnenie hracej plochy, keď na ňu vnikli diváci,
b) vyprázdnenie priestorov pri bránkových alebo postranných čiarach, keď do nich vnikli osoby,
ktoré sa tam nie sú oprávnené zdržiavať,
c) dočasné prerušenie hry následkom nepriaznivých poveternostných podmienok,
d) oprava poškodenej brány alebo výmena poškodených rohových zástaviek,
e) oprava vyznačenia hracej plochy, ktoré sa vykonalo v priebehu 1. alebo 2. polčasu,
f) pomalý odchod vylúčeného hráča z hracej plochy,
g) ošetrenie zraneného hráča na hracej ploche alebo jeho odnesenie z hracej plochy,
h) výmena dresu hráča, ktorý nastupuje z poľa do brány,
i) striedanie s úmyslom zdržiavať hru,
j) úmyselné odkopávanie lopty z hracej plochy,
k) úmyselné zdržiavanie hry pri vykonávaní kopov,
l) akékoľvek iné spôsoby nešportového zdržiavania hry,
m) čas premeškaný pri výmene poškodenej lopty,
n) prerušenie hry, spôsobené poruchou na zariadení alebo prerušením dodávky elektrického
prúdu zo siete, počas stretnutí, hraných pri umelom osvetlení,
o) dočasné prerušenie hry z dôvodov, ktoré nesúvisia s hrou.
b) Odkedy rozhodca v zmysle pravidiel futbalu meria hrací čas?
Vymenuj možnosti skrátenia hracieho času a polčasovej prestávky v majstrovskom
resp. priateľskom stretnutí!
Rozhodca meria hrací čas od okamihu, keď sa otvárací výkop správne vykonal, nie od okamihu,
keď dal signál píšťalkou na vykonanie otváracieho výkopu.
3. Pri meraní hracieho času sú rozhodujúce jedine hodinky rozhodcu. Napriek tomu sa odporúča,
aby si ich rozhodca pred začiatkom stretnutia porovnal s hodinkami asistentov rozhodcu,
s náhradným rozhodcom (ak je delegovaný). Takto môžu hrací čas sledovať aj oni.
Konečné rozhodnutie o trvaní hry však prináleží rozhodcovi.
V priateľských stretnutiach rozhodca môže skrátiť hrací čas (napríklad pre oneskorený nástup
jedného z družstiev), no prvý polčas musí byť úplný. Nie je dovolené skrátenie hracieho času
rozdeliť na obidva polčasy.
6. Usporiadanie osobitných súťaží (pohárové stretnutia, turnaje a podobne) s kratším hracím
časom musí schváliť príslušný riadiaci orgán. Rozhodca musí byť s propozíciami týchto
osobitných súťaží oboznámený pred začiatkom stretnutia.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO V
Čo robí rozhodca po skončení stretnutia? (Výklad pravidla V, časť: po skončení
stretnutia)
Po skončení stretnutia.
a) Po skončení stretnutia rozhodca a obidvaja asistenti rozhodcu sa postavia na stredovú čiaru
pri stredovom kruhu a hráči obidvoch družstiev sa zoradia oproti sebe, rovnobežne so stredovou
čiarou. Kapitáni poďakujú podaním ruky rozhodcom, potom sa na pokyn rozhodcu družstvá
pozdravia. Hráči si navzájom podajú ruky a spoločne opustia hraciu plochu. Po skončení
prvého polčasu a po skončení stretnutia odchádzajú z hracej plochy najprv hostia
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(ich kapitán odchádza posledný), potom ide rozhodca s asistentmi rozhodcu a nakoniec
domáci na čele s kapitánom.
b) Po odchode z hracej plochy po skončení stretnutia kapitáni sú povinní dostaviť do kabíny
rozhodcu a tam podpisom potvrdiť v zápise o stretnutí prevzatie registračných preukazov
V stretnutiach žiactva a dorastu prídu kapitáni s vedúcimi družstiev.
c) Rozhodca je povinný do zápisu o stretnutí uviesť heslovito podstatné námietky kapitána,
ak o to požiada najneskoršie pred prevzatím registračných preukazov. Kapitán ich potvrdí
svojim podpisom. Na zadnej strane zápisu o stretnutí rozhodca vyjadrí k námietkam
svoje stanovisko.
Kapitán môže vzniesť námietky proti:
– výsledku stretnutia,
– priebehu stretnutia,
– náležitostiam hracej plochy,
– štartu niektorého súperovho hráča,
– výstroju hráčov súperovho družstva,
– striedaniu náhradníkov,
– popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov (ak rozpis súťaže nestanovuje
inak). Nemôže však vzniesť námietky proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho jednotlivým
rozhodnutiam v priebehu stretnutia (pokiaľ riadiaci zväz neurčí inak),
d) Ak bol niektorý hráč napomínaný alebo vylúčený z hry, rozhodca musí kapitánovi po stretnutí
oznámiť dôvod napomenutia alebo vylúčenia hráča z hry. Na prvej strane zápisu o stretnutí
rozhodca musí stručne, ale jasne opísať dôvod napomenutia či vylúčenia hráča
(ak riadiaci zväz neurčí inak). Kapitán družstva svojim podpisom potvrdzuje totožnosť
napomínaných alebo vylúčených hráčov. Podrobný popis priestupkov vylúčených hráčov
rozhodca uvedie na druhej strane zápisu o stretnutí.
e) Ak sa závažný priestupok hráča (za ktorý by mal byť vylúčený z hry) stal za chrbtom
rozhodcu, asistentov rozhodcu, náhradného rozhodcu a delegát stretnutia ho videl, oznámi to
kapitánovi jeho družstva po skončení stretnutia. Rozhodca je povinný uviesť túto skutočnosť
do zápisu o stretnutí.
f) Ak je na rozhodcovi, na asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi spáchané
násilie (inzultácia) vinou hráča alebo osobou nezúčastnenou na hre, je rozhodca povinný
túto udalosť podrobne popísať v zápise o stretnutí. Zápis o stretnutí je povinný v čo
najkratšom čase odoslať riadiacemu zväzu. Rovnakú povinnosť má i v prípade , ak došlo v
priebehu stretnutia alebo po jeho skončení k neprístojnostiam. V prípade násilia spáchaného
na rozhodcovi povinne a v iných prípadoch, ak si to situácia vyžaduje, je potrebné,
aby svoje písomne stanovisko zaslali i asistenti a náhradný rozhodca(ak bol delegovaný).
g) V ostatných prípadoch je rozhodca povinný úplne a presne vyplnený zápis o stretnutí zaslať
doporučene poštou do 48 hodín príslušnému riadiacemu orgánu, pokiaľ riadiaci orgán neurčí
inak.
Za bezpečnosť rozhodcov zodpovedajú aj hráči obidvoch družstiev. V prípade potreby sú preto
povinní poskytnúť rozhodcom ochranu.
OTÁZKA č.3: SP
Súpisky družstiev.
Kluby, ktoré majú v súťažiach viac než 1 družstvo, predložia riadiacemu orgánu
v určenom termíne súpisku na predpísanom tlačive, kde uvedú najmenej 13 hráčov
vrátane brankára. Kluby, ktoré majú v rôznych stupňoch súťaží dve družstvá, predložia
riadiacemu orgánu len súpisku prvého družstva.
Súpisky sa vyhotovujú zvlášť pre jesennú a zvlášť pre jarnú časť súťažného ročníka.
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Súpiska obsahuje údaje:
a) presný názov klubu
b) mená a priezviská všetkých hráčov,
c) ich rodné čísla
d) meno, priezvisko a adresu trénera, asistenta a vedúceho družstva,
e) potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok.
Max 3 hráči zo súpisky od 1-13.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO III
a) Aký je správny postup pri striedaní hráča náhradníkom
• Kedy je striedanie hráčov ukončené
Od stredovej čiary, na tej strane hracej plochy, kde sú lavičky náhradníkov, sa striedajúci hráč
(náhradník) ohlási rozhodcovi (asistentovi rozhodcu, náhradnému rozhodcovi) v čase, keď je
lopta mimo hry. Najprv opustí hraciu plochu striedaný hráč. Striedajúci hráč (ak sa tak nestalo
pred stretnutím) predloží rozhodcovi (asistentovi rozhodcu, náhradnému rozhodcovi) svoj
registračný preukaz(. Rozhodca (asistent rozhodcu, náhradný rozhodca) preverí jeho platnosť a
skontroluje výstroj striedajúceho hráča. Zaznamená si čas striedania, čísla striedaného a
striedajúceho hráča. Registračný preukaz striedajúceho hráča si ponechá. Kapitán súperovho
družstva má právo skontrolovať totožnosť tohto hráča. V sporných prípadoch rozhodne s
konečnou platnosťou rozhodca.
Na hraciu plochu môže striedajúci hráč vstúpiť len po súhlase rozhodcu. Striedanie hráčov je
skončené vstupom striedajúceho hráča na hraciu plochu. Pokiaľ striedanie nie je ukončené,
striedaný hráč sa môže do hry vrátiť. Kontrola registračného preukazu striedajúceho hráča
rozhodcom a prípadná kontrola totožnosti hráča kapitánom súperovho družstva sa nevykonáva v
prípade, že sa tak stalo už pred stretnutím.
• Uveďte niektoré príklady priestupkov a nedostatkov pri striedaní hráčov
z praxe.
Ak vstúpi náhradník, ktorý nebol nasadený do hry, bez súhlasu rozhodcu na hraciu plochu, aby
doplnil svoje družstvo v čase, keď je lopta v hre, rozhodca hru preruší. Vinníka napomenie a
nadviaže na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry,
pokiaľ pravidlá nestanovujú inak. Pri tom však môže uplatniť výhodu v hre. Ak sa tento hráč po
neoprávnenom vstupe na hraciu plochu dopustí ďalšieho priestupku, rozhodca preruší hru a podľa
povahy previnenia ho napomenie alebo vylúči z hry, pričom musí hráča napomenúť aj za
pôvodné porušenie pravidiel(neoprávnený vstup na hraciu plochu). Na hru nadviaže nepriamym
voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry. Uvedie to v zápise o stretnutí.
po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu dopustí ďalšieho priestupku, rozhodca preruší hru a
podľa povahy previnenia ho napomenie alebo vylúči z hry, pričom musí hráča napomenúť aj za
pôvodné porušenie pravidiel(neoprávnený vstup na hraciu plochu).
Na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia
hry. Uvedie to v zápise o stretnutí.
b) Doplňovanie družstva hráčom (doplňujúci hráč)
• Uveďte niektoré priestupky hráčov pri dopĺňaní družstva (náhradníkom
alebo hráčom, ktorý sa na hre dosiaľ nezúčastnil)
Stretnutie sa môže začať, ak za každé družstvo nastúpi aspoň sedem hráčov. Ak družstvo
nastúpi na stretnutie s nižším počtom hráčov ako 11, má právo doplniť počet hráčov na 11
z tých hráčov, ktorí boli uvedení v zápise pred začiatkom stretnutia. Môže sa tak stať
kedykoľvek počas stretnutia, keď je lopta mimo hry.
Ak má družstvo doplniť hráč, ktorý sa na hre ešte nezúčastnil, musí nastúpiť do hry v
čase, keď je lopta mimo hry. Nastupujúci hráč sa ohlási rozhodcovi (asistentovi rozhodcu,
náhradnému rozhodcovi) pri stredovej čiare, na tej strane hracej plochy, kde majú
družstvá lavičky náhradníkov. Na hraciu plochu smie vstúpiť, len čo na to dostane súhlas
rozhodcu.
Nastupujúci hráč (pokiaľ rozpis súťaže dovoľuje, aby jeho registračný preukaz nebol
skontrolovaný pred stretnutím) predloží rozhodcovi platný registračný preukaz. Rozhodca
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(asistent rozhodcu, náhradný rozhodca) preverí platnosť registračného preukazu
nastupujúceho hráča a skontroluje jeho výstroj. Kapitán súperovho družstva má právo
vykonať kontrolu totožnosti tohto hráča. Meno nastupujúceho hráča a číslo jeho
registračného preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí dodatočne v polčasovej prestávke
prípadne až po stretnutí.
15.Ak vstúpi hráč, ktorý dopĺňa svoje družstvo, na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu,
keď je lopta v hre, rozhodca hru preruší, vinníka napomenie a nariadi nepriamy voľný
kop.
Nepriamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde bola lopta v
okamihu prerušenia hry, s výnimkou prikazujúcich ustanovení pravidla XIII.
Rozhodca môže uplatniť výhodu v hre. Ak ju uplatní, napomenie vinníka, len čo sa
dostane lopta mimo hry. Ak sa po ponechanej výhode dopustí ďalšieho priestupku,
postupuje rozhodca s prihliadnutím na ťažšie previnenie, pričom musí potrestať osobným
trestom aj pôvodné porušenie pravidiel.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VI
Spolupráca rozhodcu s asistentmi rozhodcu.
Bezchybná spolupráca rozhodcu s asistentmi rozhodcu je osobitne dôležitá v týchto
situáciách:
a) ak je asistent rozhodcu presvedčený, že gól bol regulárny, beží so spustenou zástavkou
pozdĺž postrannej čiary do postavenia smerom ku stredovej čiare. V opačnom prípade
alebo v sporných prípadoch zostane stáť tam, kde bol pred dosiahnutím gólu,
b) prv než rozhodca rozhodne, pozrie sa na asistenta rozhodcu a v prípade, že gól uzná,
ukáže smerom k stredovej čiare. Rozhodca i asistenti rozhodcu (náhradný rozhodca)
kontroluj situáciu a správanie hráčov po dosiahnutí gólu (možnosť priestupkov za
chrbtom rozhodcu).

OTÁZKA č. 3: SP
Nástup družstva k stretnutiu.
(čo sa považuje za riadny nástup družstva k stretnutiu, uveďte príklady
nesprávnych postupov rozhodcu, družstiev)
Za riadny nástup družstva sa považuje:
a) ak nastúpi najneskôr 20min po stanovenom začiatku stretnutia na HP najmenej
7 hráčov riadne ustrojených a pripravených na začiatok stretnutia,
b) ak je rozhodcovi odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí s podpismi
kapitánov oboch družstiev a platné RP (alebo doklady uvedené v článku 35
ods. 2)
Na posúdenie, či bola dodržaná čakacia lehota 20min, je príslušný len delegovaný
rozhodca.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO V

a) Výhoda v hre
(jej správne uplatňovanie, potrestanie priestupkov, dôsledky nesprávneho
aplikovania a pod.)
Výhoda v hre
Ak rozhodca vidí priestupok, ale poskytne výhodu v hre, naznačí oboma rukami vo
vodorovnej polohe pred sebou, že v hre sa pokračuje.
Rozhodca má právo počkať, či ponechaná výhoda v hre mala predpokladaný výsledok. Ak
nemala, po krátkej chvíli ( asi 2-3 sek.), musí ihneď prerušiť hru a potrestať pôvodné
porušenie pravidiel, ak je lopta ešte v hre.
Ak je už mimo hry, rozhodca musí nadviazať na hru spôsobom, ktorý vyplýva z dôvodu,
pre ktorý bola hra prerušená. Ak sa hráč previnivšieho sa družstva dopustí v čase, keď
bola ponechaná výhoda v hre v prospech súperovho družstva, ďalšieho priestupku, tak
rozhodca potrestá ťažšie z oboch previnení. To však neznamená, že sa rozhodca týmto
zbavuje možnosti potrestať oba priestupky osobným trestom (napomenutím alebo
vylúčením z hry), ak je to v súlade s pravidlom XII.
b) Uveďte správny postup, ak sa k stretnutiu nedostaví:
• Delegovaný rozhodca, delegovaný asistent rozhodcu
• Žiaden z delegovaných rozhodcov
• Delegovaný delegát zväzu
Ak sa delegovaný rozhodca nedostaví v čakacej lehote, prevezme vedenie stretnutia
delegovaný asistent rozhodcu s vyššou kvalifikáciou. Ak je na stretnutie delegovaný aj
náhradný rozhodca, postupuje sa podľa pokynov, vydaných príslušným riadiacim zväzom.
Ak asistenti rozhodcu alebo náhradný rozhodca nie sú na stretnutie delegovaní, prípadne
sa tiež nedostavia a na štadióne je prítomný kvalifikovaný rozhodca, je povinný prihlásiť
sa a stretnutie rozhodovať.
Ak vedenie stretnutia za neprítomného delegovaného rozhodcu prevezme kvalifikovaný
rozhodca, vedie ho až do konca a to aj vtedy, keby sa delegovaný rozhodca v priebehu hry
dostavil.

Delegovaný rozhodca sa dostaví k stretnutiu, ktoré už zahájil:
• Iný kvalifikovaný rozhodca
• Oddielový rozhodca (laik)
Ak sa delegovaný rozhodca dostaví po čakacej lehote na stretnutie, ktoré už vedie
klubový rozhodca, delegovaný rozhodca po zistení všetkých skutočností (stav stretnutia,
odohratý hrací čas, napomínanie, vylúčenie či striedanie hráčov) prevezme vedenie
stretnutia a pokračuje v ňom
13. Ak rozhodca počas stretnutia náhle ochorie alebo sa zraní a nemôže stretnutie ďalej
viesť, preruší ho a oznámi to obidvom kapitánom. Po zistení všetkých skutočností
prevezme vedenie stretnutia iný rozhodca (pozri Výklad k pravidlu V, časť A, body 8. a
9.).
14. Ak rozhodca predčasne skončí stretnutie, ktoré viedol, nesmie v ňom pokračovať iný
rozhodca.
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OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VIII
Kedy je výkop vykonaný správne (uveďte príklady nesprávneho vykonania výkopu
a postup rozhodcu v tomto prípade).
Po znamení rozhodcu začína sa hra výkopom, ktorý vykoná hráč tak, že zahrá loptu
ležiacu v pokoji na stredovej značke smerom na súperovu polovicu hracej plochy.
Pred výkopom musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy. Hráči družstva,
ktoré nemá výhodu výkopu, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 9,15 m od lopty.
OTÁZKA č. 3: SP
Vymenujte a popíšte náležitosti družstiev a náležitosti jednotlivcov v zmysle
súťažného poriadku vo futbale!
Za náležitosti každého družstva zaradeného do súťaže sa považujú:
a) registračné preukazy hráčov platné v klube,
b) súpiska družstva, ktorá je riadne potvrdená riadiacim orgánom podľa
ustanovení tohto SP.
Náležitosti jednotlivcov:
Každý hráč klubu musí mať platný registračný preukaz s týmito náležitosťami:
1, fotografia
2, meno a priezvisko
3, rodné číslo
4, názov klubu
5, lehota platnosti
6, pečiatka vystavovateľa
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO IX
a) Lopta v hre a mimo hry
• Kedy je lopta mimo hry
• Kedy lopta zostáva v hre
• Vysvetlite význam tohto pravidla v súvislosti s priestupkami hráčov a ich
potrestaním (nadviazanie na hru)
1. Lopta je v hre, keď:
a) pri vykonaní výkopu, voľného kopu, mimo pokutového územia brániaceho družstva,
pokutového kopu alebo kopu z rohu, je do nej kopnuté a je v pohybe. Pri výkope a pri
pokutovom kope sa musí lopta zahrať smerom dopredu. Pri všetkých ostatných kopoch sa
môže zahrať ľubovoľným smerom,
b) pri kope od brány alebo voľnom kope, ktorý vykonáva brániace družstvo z vlastného
pokutového územia, je do nej kopnuté, je v pohybe a zároveň opustí pokutové územie
smerom do hracej plochy
c) po správnom vhadzovaní opustí ruky vhadzujúceho hráča a prejde za postrannú
čiaru smerom do hracej plochy,
d) pri rozhodcovskej lopte sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek
z hráčov
2. Lopta zostáva v hre
a) ak sa odrazí od bránkovej žrde, brvna alebo rohovej zástavky späť na hraciu plochu,
b) ak sa odrazí do hracej plochy od rozhodcu alebo asistenta rozhodcu, ak sú na hracej
ploche,
c) ak boli pravidlá porušené, ale rozhodca uplatňuje výhodu v hre,
d) ak vznikne domnienka, že pravidlá boli porušené, ale rozhodca hru nepreruší. Ak hráči
prestanú hrať, hoci hra nebola prerušená, rozhodca upozorní hráčov pokynom, posunkom
alebo slovami, že v hre sa pokračuje,
e) ak sa lopta pohybuje po bránkovej alebo postrannej čiare, či už po zemi alebo vo
vzduchu a prejde za tieto čiary len čiastočne,
f) vo všetkých ostatných prípadoch, pokiaľ rozhodca hru nepreruší.
3. Signalizovanie asistenta rozhodcu je znamením len pre rozhodcu. Ak zdvihne zástavku
asistent rozhodcu, hra sa ešte neprerušuje. Keď lopta zjavne prejde za bránkovú alebo
postrannú čiaru, rozhodca nedáva signál píšťalkou.
4. Pre posúdenie herných situácií má otázka, či je lopta v hre, rozhodujúci význam. Len za
priestupky, ktorých sa hráči dopustia na hracej ploche v čase, keď je lopta v hre, rozhodca
nariaďuje voľný kop alebo pokutový kop.
Za všetky priestupky, ktorých sa hráči dopustia v čase, keď je lopta mimo hry, môže
rozhodca vinníka podľa povahy priestupku potrestať len napomenutím alebo vylúčením z
hry. Na hru potom nadviaže spôsobom, pre ktorý bola hra prerušená.
5. Kop od brány alebo voľný kop, nariadený v prospech družstva, z jeho vlastného
pokutového územia sa opakuje, keď prv, než je lopta v hre a opustí toto územie, smerom
do hracej plochy:
a) ktorýkoľvek hráč sa lopty dotkne alebo ju zahrá, hoci aj úmyselne rukou,
b) ktorýkoľvek hráč sa dopustí priestupku,
c) hráč súperovho družstva vkročí do pokutového územia.

b) držanie súpera (pravidlo XII, časť A)
Pod držaním sa rozumie nielen držanie rukou, ale ktoroukoľvek časťou tela (napríklad
stehnom prípadne zadnou časťou tela). Ak drží hráč súpera za výstroj, za ruku alebo za
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ktorúkoľvek inú časť tela, prípadne ak sa hráč dotkne upaženou rukou súpera a pritom mu
bráni vo voľnom pohybe, pokladá sa to za držanie súpera. Za držanie súpera sa pokladá i
to, ak hráč vyskočí za loptou a pri výskoku sa opiera o súpera rukou.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XIV
Pokutové kopy v predĺženej hre
• kedy sa zahrávajú
• postup rozhodcu pri porušení pravidla:
o hráčmi brániaceho družstva (brankár, obranca)
o útočiaceho družstva (aktér PK, spoluhráč aktéra PK)
Ak rozhodca nariadi v normálnom hracom čase, koncom prvého polčasu alebo koncom stretnutia,
pokutový kop a hrací čas vyprší skôr, ako je zrejmý výsledok akcie pokutového kopu, rozhodca
musí hrací čas predĺžiť, aby sa mohla akcia pokutového kopu riadne vykonať. Až potom polčas,
či stretnutie ukončí. Rozhodcom sa odporúča, aby to pred vykonaním pokutového kopu oznámili
kapitánom obidvoch družstiev.
Ak rozhodca dá pokyn na vykonanie pokutového kopu a potom zbadá, že brankár nestojí
v predpísanom postavení na bránkovej čiare, pokutový kop nechá vykonať. Ak nebol dosiahnutý
gól, pokutový kop sa musí opakovať.
b) Ak sa, po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, brankár pohne z miesta dopredu,
smerom ku značke pokutového kopu skôr, než bol kop vykonaný, rozhodca nechá pokutový kop
vykonať. Ak nebol dosiahnutý gól, pokutový kop sa musí opakovať.
c) Ak, po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, niektorý hráč brániaceho družstva
poruší Pravidlá futbalu, rozhodca nechá pokutový kop vykonať. Ak nebol dosiahnutý gól,
pokutový kop sa musí opakovať. Ak bol dosiahnutý gól, rozhodca ho uzná.
4.a) Ak sa hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, poruší Pravidlá futbalu a dosiahne gól, pokutový
kop sa musí opakovať. Rozhodca vinníka napomenie.
b) Ak sa hráč, ktorý vykonáva pokutový kop, pri jeho vykonaní správa nešportovo a nebol
dosiahnutý gól, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop, v prospech brániaceho
družstva z miesta priestupku. Rozhodca vinníka napomenie.
c) Ak po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu spoluhráč hráča, ktorý pokutový kop
vykonáva, skôr ako je lopta v hre poruší Pravidlá futbalu, rozhodca nechá pokutový kop vykonať.
Ak bol dosiahnutý gól, neuzná ho a nariadi pokutový kop opakovať.
d) Ak po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu spoluhráč hráča, ktorý pokutový kop
vykonáva, skôr ako je lopta v hre poruší Pravidlá futbalu a nebol dosiahnutý gól, rozhodca hru
preruší. Na hru nadviaže nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná brániace družstvo z miesta
kde boli pravidlá porušené. Pritom môže uplatniť výhodu v hre.
5.a) Ak, po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, skôr než je lopta v hre, brankár
– poruší postavenie na bránkovej čiare alebo
– sa pohne z miesta dopredu, smerom ku značke pokutového kopu
a súčasne vnikne spoluhráč toho hráča, ktorý vykonáva pokutový kop
– do pokutového územia alebo
– do priestoru, ohraničeného pokutovým oblúkom alebo
– je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako značka pokutového kopu,
pokutový kop sa musí opakovať.
b) Ak, po pokyne rozhodcu na vykonanie pokutového kopu, skôr než je lopta v hre, vniknú
hráči obidvoch družstiev
– do pokutového územia alebo
– do priestoru ohraničeného pokutovým oblúkom alebo
– sú bližšie k bránkovej čiare ako značka pokutového kopu, z ktorej sa pokutový kop vykonáva,
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pokutový kop sa musí opakovať.
6. Ak pri vykonávaní pokutového kopu hráči predčasne porušia predpísané postavenie,
rozhodca ich za to nenapomína.

OTÁZKA č. 3: SP
Konfrontácia hráčov
- kedy ju možno vykonať
- postup vykonania kontroly totožnosti
- odmietnutie podrobiť sa kontrole totožnosti a následky
1, Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno vykonať na požiadanie
najneskôr pred začiatkom druhého polčasu.
2, Postup vykonania kontroly totožnosti je nasledovný:
a) Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky
skontrolované registračné preukazy, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána súpera registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. V
stretnutí mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom vykonávajú spolu s kapitánmi
aj vedúci obidvoch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne
osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže)
rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
3, V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti
niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie
námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky
vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa
registračných preukazov). Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje
fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho
osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska (u vojakov krycí názov útvaru), nechá
hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po
stretnutí zašle registračný preukaz konfrontovaného hráča spoločne so zápisom o
stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že registračný
preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane
zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontrole
totožnosti alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za
následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne
zdôvodní v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II.
polčasu), hráč je v zmysle pravidiel futbalu vylúčený z hry.
c) Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100 i disciplinárne
dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v
prípade nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi.
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OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO V
a) Čo robí rozhodca pred začiatkom stretnutia (výklad k pravidlu V, časť A)?
A. Pred začiatkom stretnutia
1. Rozhodca sa pred odchodom na stretnutie presvedčí, že má:
a) predpísanú výstroj v čistom stave,
b) dobre počuteľnú píšťalku,
c) presne idúce hodinky,
d) mincu na žrebovanie,
e) žltú a červenú kartu,
f) ceruzu a papier na poznámky,
g) zápis o stretnutí vyplnený údajmi, ktoré už vopred pozná (pokiaľ riadiaci zväz
nestanoví inak).

b) Vymenujte, kedy má rozhodca právo skončiť stretnutie predčasne!
Rozhodca má právo predčasne skončiť stretnutie:
a) Pre tmu.
Rozhodca skončí stretnutie pre tmu v tom prípade, ak pre zlú viditeľnosť nie je zaručená
regulárnosť stretnutia. Dbá pritom na to, aby nepoškodil šport tým, že by stretnutie skrátil
len o niekoľko minút.
b) Pre zlé poveternostné podmienky, ktoré nastali v priebehu stretnutia.
Ak sa počas stretnutia zhoršia poveternostné podmienky, napríklad nastane prudký dážď
alebo búrka, snehová fujavica, hmla, prudký vietor, prípadne vznikne nebezpečenstvo
zásahu bleskom, rozhodca hru preruší. V prípade, že sa už podmienky konania stretnutia
nezlepšia, alebo trvajú tak dlho, že by sa stretnutie nemohlo za dobrej viditeľnosti dohrať,
rozhodca ho skončí.
c) Pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala počas stretnutia.
Pod vplyvom prudkého dažďa, či náhleho odmäku, ktorý spôsobí, že počas stretnutia sa
stane hracia plocha nespôsobilou na hru, a nie je možné uviesť ju do stavu spôsobilého na
hru.
d) Pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom alebo členom realizačného tímu.
Ak sa vylúčený hráč zdráha opustiť hraciu plochu alebo sa vykázaný člen realizačného
tímu zdráha opustiť technickú zónu v čase, ktorý mu na to určí rozhodca.
e) Pre vniknutie obecenstva na hraciu plochu.
Ak v priebehu stretnutia vnikne obecenstvo na hraciu plochu, rozhodca požiada hlavného
usporiadateľa a obidvoch kapitánov, aby sa postarali o jej vyprázdnenie. Určí na to
primeraný čas. Ak sa nepodarí hraciu plochu v stanovenom čase vyprázdniť, rozhodca
stretnutie skončí. Rozhodcom sa zakazuje, aby sa zúčastňovali na vyprázdňovaní hracej
plochy.
f) Pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje pokračovať v hre podľa pravidiel.
Ak hráči hrajú takým spôsobom, že je ohrozené ich zdravie a ak sú napomínania i
vylúčenia neúčinné, rozhodca vyzve kapitánov, aby svoje družstvá usmernili. Ak kapitáni
nezabezpečia nápravu, rozhodca stretnutie skončí.
g) Pre trvalý nezáujem niektorého družstva o regulárnosť stretnutia.
Ak rozhodca zistí, že niektoré družstvo nemá záujem o hru a tým si spôsobuje vlastnú
vysokú prehru, upozorní jeho kapitána, že bude nútený hru skončiť. Dôvodom na to môže
byť napríklad, aj ustavičné úmyselné odkopávanie lopty z hracej plochy.
h) Pre hrubé nešportové masové prejavy obecenstva(nadávky, zneuctenie súpera,
rozhodcov a pod.).
i) Pri stretnutiach, hraných pri umelom osvetlení, pre poruchu na zariadení alebo pre
prerušenie dodávky elektrického prúdu zo siete.
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OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO XI
Vysvetlite rozdiel medzi hráčom v postavení mimo hry a hráčom mimo hry
(kompetencie rozhodcu a asistenta pri posudzovaní pravidla XI) !
HRÁČ MIMO HRY
1. Hráč je v postavení mimo hry, ak je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta,
s výnimkou:
a) ak je na vlastnej polovici hracej plochy alebo
b) ak nie je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako najmenej dvaja hráči súperovho
družstva.
2. Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry, ak v
okamihu, keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru
rozhodcu:
a) ovplyvňuje hru,
b) ovplyvňuje súpera,
c) pokúša sa z toho postavenia získať výhodu.
3. Rozhodca nepokladá hráča za hráča mimo hry:
a) len preto, že je v postavení mimo hry,
b) ak loptu dostane priamo z kopu od brány, z kopu z rohu alebo z vhadzovania lopty.
4. Ak rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry, nariadi nepriamy voľný kop, ktorý
vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde bolo pravidlo porušené. Ak hráč poruší
pravidlo v súperovom bránkovom území, voľný kop sa vykoná z ktoréhokoľvek miesta vo
vnútri bránkového územia.
Asistent rozhodcu upozorňuje zdvihnutím zástavky na to, že hráč je mimo hry.
Rozhodca však sám rozhodne, či je hráč mimo hry a či má preto hru prerušiť.
Posúdiť, či je hráč mimo hry, t.j. či v postavení mimo hry rušivo zasahuje do hry alebo sa
pokúša z tohto postavenia získať výhodu, vyžaduje od rozhodcu nielen znalosť pravidiel,
ale aj dokonalú spoluprácu s asistentmi rozhodcu.

OTÁZKA č. 3: SP
Vymenuj a charakterizuj povinnosti a práva členov družstva.
Vedúci družstva je povinný:
a) spolu s trénerom (asistentom) dohliadať na disciplínu v družstve,
b) vyplniť pred stretnutím zápis o stretnutí a predložiť ho spolu s platnými RP
hráčov rozhodcovi
c) dodržiavať všetky ustanovenia a normy SP
d) na žiadosť rozhodcu preukázať svoju totožnosť.

43

(23) OTÁZKA č. 1:

PRAVIDLO V
a) čo robí rozhodca v priebehu stretnutia (výklad k pravidlu V, časť B)
b) Vymenujte a popíšte, kedy rozhodca musí stretnutie skončiť predčasne!
Rozhodca:
a) musí pískať jasne a zreteľne,
b) nemusí prerušovať hru zapískaním (napríklad, ak lopta ide jasne za čiaru ohraničujúcu
hraciu plochu). Pokyn píšťalkou dáva pri zakázanej a nebezpečnej hre, pri dosiahnutí gólu
a v sporných prípadoch,
c) dáva pokyn na pokračovanie v hre po každom prerušení hry. Nemusí ho však dávať
píšťalkou. Pri vykonávaní voľných kopov alebo kopov vyplývajúcich z hry, môže dať
pokyn rukou alebo slovami. Zapíska len vtedy, keby mohlo vzniknúť nedorozumenie. Pri
rozhodcovskej lopte zásadne nedáva signál píšťalkou. Na vykonanie výkopu a
pokutového kopu však musí dať signál píšťalkou vždy!
d) používa len predpísané signály,
e) na hracej ploche sa má pohybovať tak, aby neprekážal hráčom a pritom mal stále
prehľad o herných situáciách i o priestupkoch. Musí mať pritom tiež v zornom poli
príslušného asistenta.
f) sleduje nielen to, čo sa deje v blízkosti lopty, ale zavše musí prezrieť situáciu po celej
hracej ploche,
g) je povinný uplatňovať pravidlá rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, ktorý hráč sa
dopustil priestupku a kde na hracej ploche sa priestupok stal,
h) má sa snažiť, aby sa nedopúšťal chýb. Svoje rozhodnutie nesmie zmeniť, ak hra už
znovu začala alebo stretnutie bolo ukončené,
i) svoju chybu nesmie kompenzovať ďalším rozhodovaním v prospech poškodeného
družstva,
j) nesmie rozhodnúť v prospech družstva, ktoré sa previnilo,
k) je povinný v zárodku potláčať surovú hru a energicky postupovať proti nešportovému
správaniu hráčov,
l) pri napomínaní alebo vylúčení hráča zachová pokoj. Ak je treba, jasne a dôrazne
oznámi hráčovi dôvod napomenutia alebo vylúčenia z hry. Odporúča sa, aby bol
napomínaný alebo vylučovaný hráč vzdialený od rozhodcu 2 až 3 m,
m) s hráčmi zbytočne nerozpráva, ani sa ich nedotýka,
n) vyhýba sa nadmernej gestikulácii,
o) nemusí prerušiť hru, ak nie je presvedčený, že hráč je vážne zranený,
p) ak je zrejmé, že zranený hráč potrebuje bezodkladné a odborné lekárske ošetrenie,
povolá lekára alebo maséra (najviac dve osoby) a tiež nosičov s nosidlami. V hre sa
pokračuje, až keď tieto osoby opustia hraciu plochu.
q) nedovolí, aby sa v bezprostrednej blízkosti hracej plochy zdržiavali osoby, ktoré sa na
hre nezúčastňujú.
B) Rozhodca musí predčasne skončiť stretnutie v týchto prípadoch:
a) ak klesne počet hráčov v družstve pod 7,
b) pri násilí, spáchanom na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom
rozhodcovi,
c) pre smrť hráča, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu,
d) po úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo iného úradného orgánu vo
verejnom záujme.
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Za násilie (inzultáciu) na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi
sa považuje:
a) udretie,
b) kopnutie,
c) úmyselné podrazenie,
d) násilné vrazenie,
e) násilné mykanie,
f) násilné vyrazenie píšťalky z úst,
g) úmyselné prudké udretie loptou,
h) udretie kameňom alebo iným predmetom.
Ak v priebehu stretnutia zomrie hráč, asistent rozhodcu alebo náhradný rozhodca,
rozhodca predčasne skončí stretnutie. Urobí tak aj vtedy, keď sa od zodpovedných
funkcionárov dozvie, že v dôsledku zranenia alebo vážneho ochorenia postihnutý zomrel.
Ak zakročí oprávnený zástupca polície (alebo iného úradného orgánu) a vo verejnom
záujme nariadi stretnutie skončiť, rozhodca to oznámi obidvom kapitánom. Príkaz na
predčasné skončenie stretnutia si dá rozhodca od príkazcu potvrdiť v zápise o stretnutí,
kde uvedie tiež údaje z jeho služobného preukazu.
OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VI
Vymenujte, kedy je asistent rozhodcu povinný signalizovať zástavkou (základné
znenie pravidla VI – povinnosti asistenta rozhodcu)!
Ich úlohou je signalizovať:
a) že je lopta mimo hry,
b) či sa má vykonať kop od brány, kop z rohu alebo, ktoré z družstiev je oprávnené
vhadzovať loptu,
c) že je hráč mimo hry,
d) priestupky hráčov alebo udalosti (napríklad vstup diváka na hraciu plochu), o ktorých
sú presvedčení, že ich rozhodca nemohol vidieť,
e) pripravené striedanie,
f) priestupky hráčov a porušenia pravidiel, ku ktorým došlo v pokutovom území,
ak asistent rozhodcu je k miestu priestupku bližšie ako rozhodca alebo má lepší prehľad,
g) či sa po vykonaní pokutového kopu brankár pohol smerom dopredu skôr, než bolo do
lopty kopnuté alebo, či lopta prešla úplne brankárovu čiaru.
Pritom však nesmú narúšať rozhodnutie rozhodcu.
OTÁZKA č. 3: SP
Prerušenie a predčasné skončenie stretnutia (uveďte príklady a postupy rozhodcu,
jeho právomoci v tejto oblasti).
O prerušení stretnutia z technických príčin alebo pre zmenené poveternostné podmienky
rozhoduje len rozhodca. Svoje rozhodnutie uvedie s odôvodnením do zápisu o stretnutí.
Ak je stretnutie prerušené z technických dôvodov alebo pre zmenu poveternostných
podmienok, je usporiadajúci klub povinný vykonať všetky opatrenia, aby sa v stretnutí
mohlo po prerušení opäť pokračovať v lehote stanovenej rozhodcom. Túto lehotu určí po
uvážení rozhodca, pričom nesmie presiahnuť 30minút.
Prerušenie stretnutia, ktoré sa hrá pri umelom osvetlení, upravuje článok 53.
Ak nie je stretnutie možné po prerušení dohrať z vyššej moci, rozhodca stretnutie ukončí
a kluby sa ihneď dohodnú na novom termíne stretnutia v súlade s článkom 59.
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(24) OTÁZKA č. 1: PRAVIDLO XII
a) Nebezpečná hra
- Charakterizujte podstatu nebezpečnej hry
- Nebezpečná hra voči: súperovi, alebo vlastnej osobe
a) Za nebezpečnú hru sa pokladá taká hra, pri ktorej hráč ohrozuje bezpečnosť súpera,
spoluhráča prípadne i svoju vlastnú. Hráč hrá nebezpečne:
- ak sa snaží zasiahnuť loptu nohou na úrovni trupu alebo hlavy súpera, ktorý je
v bezprostrednej blízkosti lopty (takzvaná vysoká noha),
- ak robí “nožničky” smerom na hráča, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty,
- ak vo výskoku vysunie nohu alebo koleno smerom proti súperovi, ktorý je
v bezprostrednej blízkosti lopty, ale vysunutou nohou alebo kolenom súpera nezasiahne,
- ak nastaví nohu proti nohe súpera, ktorý má loptu, pričom tento takzvaný šľapák smeruje
na súperovú nohu cez loptu,
- ak zdvihne zbytočne vysoko nohu alebo koleno v blízkosti súpera, ktorý je
v bezprostrednej blízkosti lopty, čím prekáža súperovi, aby sa dostal k lopte,
- ak sa pri útoku snaží vykopnúť loptu z rúk stojaceho alebo ležiaceho súperovho
brankára.
b) Nebezpečnou hrou voči vlastnej osobe hráč vlastne ohrozuje seba, jeho konanie je
však v rozpore s pravidlami, pretože súperovi berie možnosť hrať s loptou.
Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa pokladá:
- ak hráč sa snaží hrať alebo hrá hlavou pod úrovňou pásu stojaceho súpera vtedy, keď hrá
súper nohou,
- ak ide hráč za loptou hlavou vtedy, keď ide súper za loptou regulárne nohou.
Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa pokladá taká hra, pri ktorej sa brankár vrhá za
loptou v spletitej a nebezpečnej situácii. Taký zákrok však zodpovedá vžitému spôsobu
hry brankára a preto sa netrestá. Treba však presne rozlišovať nebezpečné spôsoby hry
brankára voči vlastnej osobe od nebezpečných zákrokov brankára voči súperovi.

b) Nešportové správanie
(vymenujte porušenia pravidiel, ktoré rozhodca považuje za nešportové správanie
a za ktoré hráčov napomína)
Hráč sa správa nešportovo, ak napríklad:
– vykoná ktorýkoľvek kop nesprávne,
– odkopne alebo odnesie loptu, pripravenú na vykonanie kopu,
– odkopne loptu mimo hracej plochy, zdržiava vykonanie kopu alebo iným spôsobom
premárňuje hrací čas,
– zadrží loptu alebo sa ju pokúša zadržať, prípadne zmeniť smer jej pohybu hodením
nejakého predmetu,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu premárňuje hrací čas tým, že sa postaví
pred loptu,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek kopu alebo vhadzovaní, ruší súpera vykonávajúceho
kop, prípadne vhadzujúceho loptu tým, že poskakuje, nevhodne gestikuluje, pobehuje,
pokrikuje alebo stojí bližšie ako 2 m od vhadzujúceho súpera,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu predčasne vybehne z múru brániacich
hráčov,
– na hracej ploche nevhodne pokrikuje alebo sa snaží pokrikom súpera zmiasť,
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– ak brankár odmietne pri pokutovom kope, vykonávanom proti jeho družstvu, zaujať
miesto na bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami alebo sa zdráha chytať,
– predstiera zranenie,
– v priebehu stretnutia nešportovo poškodí loptu, bránu alebo zástavku vyznačujúcu
hraciu plochu,
– zmarí súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú (napríklad tým, že loptu zahrá úmyselne
rukou, drží súpera, sotí ho alebo mu spôsobí pád a podobne).
– žongluje s loptou nohou preto, aby ju mohol vzápätí prihrať hlavou (hruďou, kolenom a
pod.) vlastnému brankárovi a tým mu umožnil chytiť loptu do rúk (porušuje pravidlo XII,
– po dosiahnutí gólu si vyzlečie dres (tričko) alebo si zakryje hlavu dresom.

OTÁZKA č. 2: PRAVIDLO VII
Popíšte postup rozhodcu pri nastavovaní premárneného hracieho času hráčom,
družstvom, prípadne z iných dôvodov (v zmysle pravidiel futbalu a pokynov
vydaných v Memorande KR SFZ pre súťažný ročník 98/99) !
Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas, v ktorom sa podľa jeho mienky hrací čas
premárnil striedaním, odchodom zranených hráčov z hracej plochy alebo pre iné príčiny, o
primeraný čas.
b) Rozhodca musí predĺžiť každý polčas, ak treba vykonať pokutový kop, nariadený v
normálnom hracom čase.

OTÁZKA č. 3: SP
Overovanie zápisu o stretnutí (pred stretnutím, po stretnutí, oprávnenosť vpisovania
údajov do zápisu o stretnutí oprávnenými funkcionármi).
Pred každým stretnutím sa vyhotovuje zápis o stretnutí na predpísanom tlačive. Správnosť
zápisu o stretnutí overia kapitáni družstiev vlastnými podpismi.
Do zápisu o stretnutí nie je nikto okrem R oprávnený čokoľvek písať, s výnimkou zostáv
družstiev a zloženia usporiadateľskej služby, oznámenia lekára o stave zranených hráčov.
Prípadné námietky kapitánov, ich zástupcov, u mládeže aj vedúcich družstiev
zaznamenáva do zápisu rozhodca vlastnoručne za prítomnosti K, ich zástupcov, resp.
vedúcich družstiev, ktorí správnosť a úplnosť zápisu podpíšu svojím podpisom.
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