Fotbalová asociace České republiky

Pravidlová komise
Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 – Strahov

Metodický pokyn č.15 - 2017

Dočasné vyloučení hráče při napomínání (udělení ŽK)
Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) na svém 131. zasedání, které se konalo dne 3.března
2017 v Londýně, mimo ostatních změn pravidel fotbalu také schválil používání tzv. „dočasného vyloučení“ pro napomínání (udělení ŽK). Dočasné vyloučení je možné používat v utkáních mládeže, veteránů, zdravotně postižených a v nejnižších úrovních amatérského fotbalu, které však podléhá schválení
příslušné národní fotbalové asociace.
V návaznosti na to VV FAČR na svém zasedání dne 27.6.2017 schválil možnost používání „dočasného vyloučení“ v utkáních mládeže, veteránů, zdravotně postižených a amatérského fotbalu i
v soutěžích FAČR. Případné používání „dočasného vyloučení“ uvede příslušný řídící orgán v Rozpisu
soutěží.
Pravidlová komise FAČR k tomuto vydává pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup procedury
osobního trestu „dočasné vyloučení“.
Dočasné vyloučení znamená, že hráč, který se dopustil každého přestupku na napomenutí (ŽK), je
potrestán okamžitým pozastavením účasti v další části utkání. Filosofií je, že „okamžitý trest“ může mít
významný a pozitivní vliv na chování provinivšího se hráče, a potencionálně i na ostatní hráče jeho
družstva.
Pouze hráči
• dočasné vyloučení platí pouze pro všechny hráče (včetně brankářů), ale nikoliv pro přestupky,
kterých se dopustili a za něž jsou napomínáni náhradníci nebo vystřídaní hráči
Signalizace rozhodčího
• rozhodčí bude dočasné vyloučení signalizovat ukázáním (udělením) ŽK a poté jasným ukázáním oběma pažemi směrem k území pro dočasně vykázané hráče (obvykle technická zóna
družstva příslušného hráče)
Doba dočasného vyloučení
• délka dočasného vyloučení je stejná pro všechny přestupky
• délka dočasného vyloučení je u dospělých a st. dorostu (doba hry 90´) 10 minut, u ml. dorostu
(doba hry 80´) 8 minut, u st. žáků (doba hry 70´) 7 minut apod., vždy má být mezi 10 - 15% celkové doby hry
• doba dočasného vyloučení začíná v okamžiku navázání hry poté, kdy hráč opustil hrací plochu
• rozhodčí do doby dočasného vyloučení zahrne každé promarnění doby v přerušené hře, za které bude doba hry na konci poločasu nastavena (např. střídání, zranění, ...)
• dobu dočasného vyloučení měří a za dodržení této doby odpovídá rozhodčí nebo zodpovědný
AR (delegovaný)
• byla-li jednou vyčerpána doba dočasného vyloučení, může se hráč vrátit od pomezní čáry se
souhlasem rozhodčího (asistenta), který může být udělen i v době, kdy je míč ve hře
• právo na konečné rozhodnutí o tom, kdy se hráč může vrátit, má rozhodčí
• dočasně vyloučený hráč nemůže být (vy)střídán až do konce dočasného vyloučení (ale ne pokud se jedná o druhé dočasné vyloučení téhož hráče nebo družstvo využilo všechna povolená
střídání)
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pokud doba dočasného vyloučení nebyla dokončena na konci prvního poločasu (nebo na konci
druhého poločasu, pokud se doba hry prodlužuje k určení vítěze utkání) zbylá část dočasného
vyloučení běží od zahájení druhého poločasu (zahájení doby hry prodloužení k určení vítěze
utkání)
hráč, který vykonává trest dočasného vyloučení na konci utkání, se může účastnit provádění
kopů z pokutové značky
hráč, který je ve stejném utkání napomínán podruhé:
➢ je dočasně vyloučen podruhé a pak se již nesmí utkání účastnit
➢ smí být nahrazen náhradníkem na konci doby druhého dočasného vyloučení (počítá se
za střídání), pokud jeho družstvo nevyčerpalo maximální povolený počet střídání
➢ v soutěžích, kde je možné provádět opakované střídání (není omezen celkový počet
střídání) smí být na konci doby druhého dočasného vyloučení nahrazen kterýmkoliv hráčem z lavičky

Napomínání více hráčů
• pokud je v průběhu dočasného vyloučení jednoho hráče napomenut a dočasně vyloučen další
hráč (hráči) stejného družstva, klesá počet hráčů na hrací ploše až do minimálního počtu, ve
kterém je možné utkání hrát (sedm), pokud by byl dočasně vyloučen další hráč při tomto minimálním počtu, tak zůstává na hrací ploše a na lavičku odchází až při návratu prvního dočasně
vyloučeného
Napomínání brankáře
• pokud je napomínán brankář, zůstává na hrací ploše a na dobu dočasného vyloučení hrací plochu opustí místo brankáře jiný hráč z pole, kterého určí trenér (vedoucí, kapitán)
• rozhodčí eviduje napomenutí brankáře, ne hráče, který je dočasně vyloučen místo něho
• pokud je brankář ve stejném utkání napomínán podruhé, je již i osobně dočasně vyloučen,
opouští sám hrací plochu a utkání se již nesmí účastnit, smí být nahrazen náhradníkem na
konci doby dočasného vyloučení (počítá se za střídání), pokud jeho družstvo nevyčerpalo maximální povolený počet střídání
• při dočasném vyloučení (druhém napomenutí) brankáře musí místo brankáře zaujmout jiný hráč
z pole, který může být vystřídán náhradním brankářem, pokud jeho družstvo nevyčerpalo maximální povolený počet střídání
Území dočasného vyloučení
• dočasně vyloučený hráč má zůstat v technické zóně (tam, kde je vyznačena) nebo s trenérem
při „rozcvičování“ (za stejných podmínek jako náhradník)
Přestupky (spáchané) před /v průběhu/ po dočasném vyloučení
• dočasně vyloučený hráč, který spáchá přestupek na napomínání (ŽK) nebo vyloučení (ČK)
v průběhu dočasného vyloučení, se nesmí dále účastnit utkání a nesmí být vystřídán ani nahrazen (družstvo již hraje do konce utkání s menším počtem hráčů)
Další disciplinární řízení (opatření)
• po druhém napomenutí - dočasném vyloučení hráče ve stejném utkání již nejsou Disciplinární
komisí přijímána žádná další disciplinární opatření, (zákaz činnosti …), hráč již může následující
utkání hrát (jelikož družstvo již bylo dostatečně „potrestáno“ tím, že 2x hrálo bez napomínaného
hráče po dobu dočasného vyloučení).

Ing. Jiří Kureš
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