Pravidlová komise Fotbalové asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 PRAHA 6 - Strahov

Metodický pokyn č.17–2022
Navazování hry po přestupcích a proviněních
Přestupku nebo provinění se může dopustit pouze příslušník družstva, tj. člen družstva nebo člen realizačního
týmu.
Členové družstva
Hráči, náhradníci a hráči vystřídaní, a hráči nebo náhradníci, kteří byli rozhodčím vyloučeni.
Realizační tým (funkcionáři družstva)
Všechny ostatní osoby uvedené v zápise o utkání vyjma hlavního pořadatele.
Přestupky jsou vyjmenovány v části 1. Přímý volný kop a v části 2. Nepřímý volný kop pravidla 12 Pravidel
fotbalu.
• Přestupku se lze dopustit pouze v době, kdy je míč ve hře.
• Přestupku se lze dopustit i mimo hrací plochu.
• Verbální přestupek a provinění lze potrestat pouze nepřímým volným kopem.
SITUACE:
1. Přestupek hráče na hrací ploše
• vůči hráči soupeře = PVK (PK) nebo NVK
• vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráčů soupeře) nebo vůči rozhodčímu= PVK (PK)
• vůči příslušníkům vlastního družstva = PVK (PK)
• vůči osobě cizí (vnějšímu vlivu) = MR dle ustanovení Pr.8 nebo NVK při přerušení hry pro udělení OT hráči
2. Přestupek hráče mimo hrací plochu
• vůči hráči soupeře = PVK nebo NVK na brankové nebo na pomezní čáře (nebo PK)
• vůči příslušníkovi družstva soupeře (kromě hráčů soupeře) nebo vůči rozhodčímu = PVK na brankové
nebo pomezní čáře (nebo PK)
• vůči příslušníkům vlastního družstva = NVK na brankové nebo na pomezní čáře, nebo PVK (PK) u
plivnutí nebo kousnutí
• vůči osobě cizí (vnějšímu vlivu) = MR dle ustanovení Pr.8 nebo NVK při přerušení hry pro udělení OT hráči
3. Přestupek příslušníka družstva (s výjimkou hráče) na hrací ploše
• vůči hráči soupeře nebo rozhodčímu, nebo tím, že je nebo hru ovlivní = PVK (PK)
• vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráčů) = PVK (PK)
• vůči příslušníkovi vlastního družstva = PVK (PK)
• vůči osobě cizí (vnějšímu vlivu) = MR dle ustanovení Pr.8 nebo NVK při přerušení hry pro udělení OT hráči
4. Přestupek příslušníka družstva (s výjimkou hráče) mimo hrací plochu
• vůči hráči soupeře nebo rozhodčímu, nebo tím, že je ovlivní = PVK na brankové nebo na pomezní čáře
(nebo PK)
• vůči příslušníkům družstva soupeře (s výjimkou hráče soupeře) = NVK na brankové nebo pomezní čáře
• vůči příslušníkům vlastního družstva = NVK na brankové nebo na pomezní čáře
• vůči osobě cizí (vnějšímu vlivu) = MR dle ustanovení Pr.8 nebo NVK při přerušení hry pro udělení OT
5. Vstup příslušníka družstva na hrací plochu
• kterým ovlivní hru = PVK (PK) v místě kde ovlivnil hru
• kterým neovlivní hru = NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry
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kdy NVK:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

přestupky uvedené v části 2. Pr.12
verbální přestupky
neoprávněný vstup nebo opuštění HP bez ovlivnění hry
přestupky hráče (člena RT) proti vlastnímu družstvu mimo HP
přestupky příslušníků družstva mezi sebou mimo HP
hráč se dopustí jiného přestupku neuvedeného v PF, pro který byla hra přerušena
k napomenutí nebo vyloučení hráče

ostatní PVK (PK), případně MR

Pravidlová komise FAČR
16.1.2022

Jiří Kureš
Předseda Pravidlové komise FAČR
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