Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz Bruntál

STATUT
Komise rozhodčích okresního fotbalového svazu Bruntál
Část I.
Článek 1.
Úvod a složení Komise rozhodčích
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statut Komise rozhodčích OFS upravuje základní pravomoci a zásady činnosti komise rozhodčích (dále jen „KR OFS“), způsob
hodnocení rozhodčích, základní kritéria pro celkové hodnocení rozhodčích, určuje pořadí rozhodčích pro účely postupů, a dále
navrhuje nominační listiny
KR OFS je odbornou komisí ustanovenou v souladu se Statutem OFS
Předsedu KR OFS jmenuje a odvolává Výkonný výbor OFS (dále jen „VV OFS“).
Členy KR OFS jmenuje a odvolává VV OFS na základě návrhu předsedy KR OFS
Jednání KR OFS se řídí zásadami jednání orgánů FAČR, Statutem VV OFS a Statutem KR OFS.
VV OFS se zavazuje k vytvoření takových podmínek pro práci KR, aby byla zajištěna nezávislost rozhodčích. VV OFS se přihlašuje k
zásadám obsaženým v „Úmluvě UEFA o vzdělání a organizaci rozhodčích“.
Pro řízení rozhodčích v oblasti své působnosti je KR OFS oprávněna vydávat metodické pokyny, které jsou pro rozhodčí závazné.

Část II.
Článek 1.
Působnost KR OFS
1.
2.

KR působí v soutěžích řízených OFS.
KR OFS zejména:
a) Připravuje návrhy nominačních listin rozhodčích pro příslušný soutěžní ročník.
b) Zajišťuje obsazování utkání rozhodčími a je oprávněna provádět změny obsazení.
c) Vyhodnocuje zápisy o utkání.
d) Postihuje nedostatky v činnosti rozhodčích podle jejich závažnosti:
- omezením delegací na utkání,
- návrhem na projednání v disciplinární komisi OFS,
- oznamuje VV OFS vyřazení rozhodčích z nominačních listin v průběhu soutěžního ročníku,
e) Hodnotí činnost rozhodčích po polovině a po skončení soutěžního ročníku, hodnocení předkládá VV OFS včetně případných
návrhů na změny v nominačních listinách.
f) Zajišťuje pravidelné školení rozhodčích včetně teoretických a fyzických prověrek.
g) Oznamuje VV OFS perspektivní rozhodčí do projektu Talent a mentor.
h) Spolupracuje s odbornými komisemi OFS.

Článek 2.
Zásady zařazování rozhodčích na nominační listinu OFS
1. Podmínky zařazení rozhodčích na listiny:
a) Splnění teoretických prověrek (před zahájením jarní části soutěžního ročníku a před vlastním zahájením soutěží) a fyzických
prověrek.
b) Prokázání zdravotní způsobilosti – potvrzení o lékařské prohlídce předkládá rozhodčí vždy před konáním fyzických prověrek,
potvrzení platí vždy pro celý soutěžní ročník. Bez potvrzení o lékařské prohlídce nelze fyzické prověrky absolvovat.
c) Rozhodčí zařazení na listinu OFS jsou povinni dle rozhodnutí KR OFS navíc splnit teoretické a fyzické prověrky i kdykoliv v
průběhu podzimní a jarní části soutěžního ročníku.
d) Rozhodčí zařazený na listinu rozhodčích pro mládež z důvodu nízkého věku, může být přeřazen na listinu rozhodčích
dospělých až po dovršení 18-ti let

2. Zařazování rozhodčích na listiny:
a)Věkové hranice : minimálně - 18 let pro utkání dospělých
Výjimky ve věkových hranicích schvaluje KR a dává na vědomí VV OFS.
b) V průběhu soutěžního ročníku může KR OFS v případě dlouhodobých omluv, vzdání se činnosti, vyřazení z listin rozhodčích,
přeřazení z listin KR MS KFS či mimořádných postupů a sestupů oznámit VV OFS doplnění příslušných listin rozhodčích, a to vždy
po ukončení podzimní či jarní části SR.
c) Přeruší-li rozhodčí činnost ze závažných zdravotních důvodů (potvrzených odborným lékařem), může být zařazen na listinu
rozhodčích pro další soutěžní ročník s tím, že k zápasům bude delegován až po splnění podmínek uvedených v odstavci 1.
Rozhodčí, který ze zdravotních důvodů nesplní podmínky pro zařazení na listinu rozhodčích nejpozději do skončení soutěžního
ročníku, bude z listiny rozhodčích vyřazen.
d) Rozhodčí, který je omluven z jiných než zdravotních důvodů z řízení zápasů, je povinen splnit teoretické a fyzické prověrky.
Bez absolvování prověrek nemůže být rozhodčí zařazen na listinu, případně delegován na utkání.
e) Při sestupu rozhodčího ze soutěží řízených MS KFS do soutěží řízených OFS bude tento rozhodčí zařazen do soutěže dle
rozhodnutí KR OFS.

Článek 3.
Hodnocení rozhodčích
1. Komplexní hodnocení rozhodčích se skládá z těchto kritérií:
a) hodnocení výkonu ve funkci HR a AR členy komise rozhodčích, nebo delegátem
b) výsledky teoretických a fyzických prověrek,
c) dodržování fotbalových norem, směrnic a řádů, opatření KR, DK,
d) dodržování morálně volních zásad.
2. Hodnocení ve funkci HR:
a) Hodnotí se výkony ve všech utkáních, na které byl přítomen člen KR nebo delegát. Základním podkladem je Zpráva člena KR o
průběhu utkání, nebo zpráva delegáta z utkání. Pokud člen KR nebo delegát ve své Zprávě neuvede hrubé nebo závažné chyby,
kterých se rozhodčí dopustil a toto bude zjištěno na základě zprávy člena VV OFS, , nebo na základě námitek nebo protestu
oddílu, a prokáže se jejich opodstatněnost. Do hodnocení bude rozhodčímu započítáno opravené hodnocení.
b) Rozhodčímu může být uděleno hodnocení výkonu za utkání na základě videozáznamu.
c) Rozhodčímu může být uděleno hodnocení výkonu na základě zprávy člena VV OFS.

Článek 4.
Hodnocení teoretických prověrek
1. Teoretické prověrky budou prováděny písemnou či ústní formou. Rozhodčí musí správně odpovědět na 65% z otázek v jednotlivých
testech. Při nesplnění příslušného počtu správných odpovědí, má rozhodčí právo na jednu opravu. V případě opakovaného nesplnění bude
rozhodčí z listin rozhodčích vyřazen.
2. Splněním teoretických prověrek bude rozhodčímu v tabulce hodnocení prověrek zaznamenáno „S“ (splnil a za lomítkem počet chyb – př.
S/4) a po opravných zkouškách zaznamenáno „O“ (oprava a za lomítkem počet chyb – př. O/7).

Článek 5.
Hodnocení fyzických prověrek
Platí pro rozhodčí, kteří budou postupovat do soutěže řízené KR MSKFS a pro vytipované rozhodčí.
1. Rozhodčí OP jsou povinni při fyz. prověrkách splnit tyto limity:
- 10 kol na 400m dráze. V každém z nich absolvuje 2 x rychlostní test v délce 150m za daný časový
limit. Mezi jednotlivými 150 m úseky se také v časovém limitu musí přesunout.
- 150m běh – 35 sekund 50m chůze - 40 sekund
rozhodčí mládeže jsou povinni splnit tento limit− Cooperův test limit 2 000 m za 12 minut 2. Rozhodčí, který nesplní kterýkoli z limitů
fyzických prověrek, vykoná fyzické prověrky v náhradním termínu
v plném rozsahu – do splnění nebude delegován na žádná utkání řízená KR OFS. V případě nesplnění
v náhradním termínu, bude rozhodčí navržen na vyřazení z listin rozhodčích.
3. Rozhodčí, který se nezúčastní fyzických prověrek, musí nejpozději do 3 dnů po termínu konání fyzických prověrek
předložit KR kopii dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení lékaře o zdravotní nezpůsobilosti vykonat
fyzické prověrky. Rozhodčí, který se fyzických prověrek nezúčastní z jiných důvodů, nemá nárok na náhradní
termín fyzických prověrek (pokud KR OFS nerozhodne jinak).
4. Rozhodčí, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů omluveni z řízení zápasů (krátkodobě i dlouhodobě), musí absolvovat
fyzické prověrky před opětovným zahájením činnosti v termínu řádných fyzických prověrek (popř. v termínu
opravných fyzických prověrek). Bez vykonání fyzických prověrek není možno opětovně zahájit činnost
rozhodčího.
5. Splnění limitu fyzických prověrek bude rozhodčímu v tabulce jeho hodnocení zaznamenáno „S“ splnil a po
opravných zkouškách zaznamenáno „O“.

Článek 6.
Dodržování fotbalových norem
Základním předpokladem pro řádné plnění funkce rozhodčího fotbalu je odpovědné plnění a dodržování všech fotbalových norem a pokynů
VV OFS, KR OFS. Každé porušení těchto povinností bude zahrnuto do komplexního hodnocení rozhodčího. Porušení povinností rozhodčího
je rovněž postihováno dle čl. 10, tj. Zásad pro postihování nedostatků v činnosti rozhodčích.

Článek 7.
Komplexní hodnocení rozhodčích pro stanovení postupů
1. Kritéria pro hodnocení rozhodčích v KR OFS:
- splnění teoretického přezkoušení,
- záporné body za nedostatky v činnosti rozhodčích dle Zásad pro postihování nedostatků
- splnění fyzických prověrek,
- plnění delegací,
- omluvy z utkání,
- disciplinární provinění,
- vetace oddílů,
- úroveň vyplňování zápisů o utkání,
- sportovně-společenská úroveň rozhodčího,
- aktivní spolupráce v rámci KR příslušného OFS,
- hodnocení výkonu od člena KR nebo delegáta viz čl. 3 odst. 1,
2. Pořadí stanovené na základě výsledné známky nezakládá nárok rozhodčích na postup do vyšších soutěží.
3. Na základě všech kritérií vypracuje KR návrh nominačních listin rozhodčích pro mládež a dospělé pro příslušné soutěžní období, které KR
předloží VV OFS.

Článek 8.
Omluvy
Článek 8/1
Připravenost k převzetí obsazení
Rozhodčí, který není obsazen na příslušný termín úředními zprávami KR OFS zveřejněnými na oficiálním portálu www.ofsbruntal.cz, musí
být připraven převzít dodatečné obsazení na utkání. Této připravenosti se může zbavit jedině písemným odmítnutím převzetí možného
obsazení řádně a průkazně předloženým na OFS minimálně 4 dny před příslušným termínem (do úterý do 18:00 hodin před příslušným
soutěžním kolem). Takovéto odmítnutí převzetí obsazení může podat rozhodčí maximálně čtyřikrát v každé polovině soutěžního ročníku.

Článek 8/2
Dodatečné obsazení a změna obsazení
Rozhodčí je povinen potvrdit telefonicky členovi KR OFS, který je komisí pověřen obsazováním rozhodčích nebo sekretáři svazu převzetí
dodatečného obsazení nebo změny obsazení, které obdržel krátkou textovou zprávou(SMS) nebo prostřednictvím hlasové schránky či
telefonního záznamníku, neprodleně po obdržení. Toto potvrzení je možno učinit i osobně. Vždy platí poslední obsazení.

Článek 8/3
Obsah omluvy
1. Každá omluva musí obsahovat minimálně následující údaje:
- datum,
- kdo se omlouvá,
- číslo utkání,
- termín utkání (datum a hodinu),
- domácí oddíl,
- hrací plochu, pokud domácí oddíl nehraje na hřišti se stejným názvem.
2. Písemná omluva pak musí obsahovat i vlastnoruční podpis.

Článek 8/4
Provedení omluvy
1. Rozhodčí musí provést omluvu výhradně tak, že ji podá písemně (e-mail, doporučený dopis, osobní předání) sekretáři svazu nebo členovi
KR pověřenému obsazováním rozhodčích.
2. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech při podání omluvy v krátkém časovém úseku před konáním utkání (v pátek odpoledne,
v sobotu, příp. v neděli), kdy hrozí nebezpečí z prodlení, rozhodčí kontaktuje pouze sekretáře KR OFS p. Richtára - tel. 739 622 215. I v
takovém případě je vyžadováno následné doložení písemné omluvy řádným a průkazným způsobem.
3. Za řádně provedenou omluvu je považována pouze taková, která je předložena písemně, vyjma omluvy z důvodu obsazení na utkání MS
KFS. Omluva provedená krátkou textovou zprávou (SMS) nebo telefonická omluva (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech) musí
být neprodleně následně doložena i písemně řádným a průkazným podáním na OFS. Při osobním předání na OFS se v případě přítomnosti
sekretáře OFS předává omluva pouze jemu.
4. Za řádně podanou na OFS se považuje taková omluva, která obsahuje všechny náležitosti (viz čl. 8/3).
5. Za průkazně podanou na OFS se považuje taková omluva, u které rozhodčí na vyzvání doloží, že ji na OFS doručil (např. proti podpisu
sekretáře), resp. že ji předal organizaci zabývající se doručováním zásilek (např. podacím lístkem České pošty). Průkazní břemeno je na
straně rozhodčího.
6. Za datum a hodinu přijetí omluvy se vždy považuje ten den a hodina, kdy byla omluva doručena na OFS, nikoliv den a hodina předání k
poštovní či jiné přepravě (e-mail).
7. Pokud se rozhodčí nedostaví k utkání a nedoloží splnění výše uvedených ustanovení o provedení omluvy (zejména písemné podání na
OFS) bude toto považováno jako nedostavení se rozhodčího k utkání se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 8/5
Manipulační poplatek s návrhem na projednání DK
1. Manipulační poplatek činí za každou omluvu, která je podána:
- do úterý do 18:00 hodin minimálně 10 dnů předem
0,- Kč
- do úterý do 18:00 hodin minimálně 4 dny před konáním utkání
0,- Kč
- do pátku do 12:00 hodin minimálně 1 den před konáním utkání
100,- Kč
- od pátku od 12:00 hodin
150,- Kč
2. Manipulační poplatek při odmítnutí dodatečného obsazení
100,- Kč
3. Manipulační poplatek za nepotvrzení převzetí obsazení při jeho zjevném přijetí
50,- Kč
4. Manipulační poplatek za podanou omluvu, za odmítnutí dodatečného obsazení a za odmítnutí změny obsazení se neuplatní, pokud tak
rozhodčí učiní pro zranění nebo nemoc (musí být doloženo zprávou od lékaře nebo strana potvrzením o pracovní neschopnosti), či z jiného
závažného důvodu (např. jednání s orgánem státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií, z důvodu mimořádné události,
obsazení na utkání MS KFS.), který musí být písemně doložen (vyjma obsazení na utkání - viz článek 4) a nesmí být zaviněn samotným
rozhodčím.
5. Manipulační poplatek se též neuplatní při jedné omluvě nebo jednom odmítnutí dodatečného obsazení nebo jednom odmítnutí změny
obsazení v každé polovině soutěžního ročníku z důvodu výkonu zaměstnání potvrzeném zaměstnavatelem (u osob samostatně výdělečně
činných při řádném doložení situace). U příslušníků či zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému (např. Policie ČR, městská
policie, ZZS, HZS, apod.) KR OFS rozhodne individuálně.
6. Dále se manipulační poplatek dle odstavců 1. a 2. článku 5 neuplatní při omluvách a odmítnutí dodatečného obsazení nebo změny
obsazení na utkání hrané v pracovní den.
7. Veškeré návrhy na zaplacení manipulačního poplatku budou řešeny přes DK OFS, kde bude muset být taktéž zaplacen manipulační
poplatek za projednání DK OFS.

Článek 8/6
Vysvětlení pojmů a termínů
1. Za jednu omluvu se považuje omluva na maximálně všechna utkání hraná v jeden den.
2. Pro utkání hraná v týdnu platí termíny uvedené v článku 5 obdobně.
3. Pojmem rozhodčí v tomto metodickém pokynu jsou myšleni jak rozhodčí muži, tak i rozhodčí ženy, přestože je v návaznosti použit
mužský rod.

Článek 9.
Společná ustanovení
1. KR OFS při delegování rozhodčích k řízení zápasů nezajišťuje zásadu, že rozhodčí musí řídit stejný počet utkání. Počet delegací na utkání
je plně v pravomoci KR OFS.
2. Rozhodčí nesmí cestovat na utkání a z utkání společně s delegáty svazu.
3. Veškeré zvýšené cestovné zdůvodnit v Zápise o utkání.
4. Rozhodčí jsou povinni dostavit se na utkání včas a ve společenském oblečení.
5. Rozhodčí se nesmí dostavit k utkání pod vlivem alkoholu či návykové látky. Rozhodčí, kteří mají licenci OFS, jsou povinni se na požádání
členů VV, DK a KR OFS podrobit orientační dechové zkoušce či testům na alkohol a návykové látky. Rozhodčím se dále zakazuje kouření v
místech, kde by tento úkon mohl mít negativní vliv na výchovu mládeže.
6. Rozhodčí, vůči kterému je zahájeno disciplinární řízení na jakékoliv úrovni, je povinen toto neprodleně oznámit předsedovi KR OFS.

Článek 10.
Zásady pro postihování nedostatků v činnosti rozhodčích – OFS
Viz. příloha ke statutu komise rozhodčích OFS Bruntál.

