Komise rozhodčích FAČR

POUŽÍVÁNÍ OZNAČOVACÍHO SPREJE
POKYNY PRO ROZHODČÍ A DELEGÁTY
DŮVODY PRO POUŽÍVÁNÍ OZNAČOVACÍHO SPREJE
Zlepšení managementu volných kopů:
·
·
·

·

jednodušší kontrola provádění volných kopů
v blízkosti pokutového území,
jasně stanovená poloha míče v místě přestupku,
jasně stanovená minimální vzdálenost bránících
hráčů (obvykle zdi) od místa, ze kterého je volný kop
prováděn,
rozhodčí se může
v pokutovém území.

plně

soustředit

na

hru

KDY POUŽÍT OZNAČOVACÍ SPREJ
Označovací sprej by měl být použit pouze v případech, kdy jsou volné kopy organizovány rozhodčím,
a které jsou rozehrávány v blízkosti pokutového území.
Přitom „volným kopem“ se rozumí PVK nebo NVK.
Označovací sprej používá VÝHRADNĚ ROZHODČÍ, vyžaduje-li to situace, pro vyznačení:
· místa, z něhož je volný kop prováděn,
· minimální požadované vzdálenosti bránících hráčů (obvykle „zdi“) od míče, tj. minimálně 9,15
metru.
JAK POUŽÍVAT OZNAČOVACÍ SPREJ
Je povinností rozhodčího, aby se při odchodu z kabiny přesvědčil, že má sprej u sebe a na hrací ploše
jej používal dle pokynů KR.
Je povinností čtvrtého rozhodčího (je-li delegován) mít u sebe tři náhradní spreje pro případ, že
rozhodčí bude potřebovat lahvičku se sprejem vyměnit.
Na začátku utkání se rozhodčí ujistí, že má u sebe jeden zcela nový sprej. V závislosti na četnosti
použití tohoto spreje během prvního poločasu (jeden plný/nový sprej vystačí na 6 až 7 značek o délce
jedné značky 3 až 4 metry).
Po nařízení volného kopu musí rozhodčí, pokud se rozhodne použít označovací sprej:
1) určit místo přestupku, odkud se bude provádět volný kop a označit toto místo označovacím
sprejem (čárou dlouhou 20 až 30 cm nebo malým polokruhem),
2) určit minimální předepsanou vzdálenost, kde musí stát bránící hráč či zeď bránících hráčů,
3) postavit / posunout bránící(-ho) hráče do minimální předepsané vzdálenosti a poté udělat
sprejem čáru, za kterou by měl(-i) bránící hráč(-i) stát,
4) Za určitých okolností lze označit čárou předepsanou vzdálenost a následně za ní posunout
bránící hráče (tento postup se doporučuje pouze výjimečně a pouze v případě, že bránící hráči
neprojevují příliš dobré vůle k akceptování rozhodčím avizované vzdálenosti a management
volného kopu by se neustálým „přemlouváním“ neúnosně protahoval!).
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Tato čára označuje minimální předepsanou vzdálenost stanovenou rozhodčím (tj. minimálně
9,15m), je tedy důležité, aby byl rozhodčí při určování této vzdálenosti přesný.
Než dá rozhodčí pokyn k rozehrání volného kopu, musí se ujistit, že bránící hráč(-i) dodržuje(-í) sprejem
vyznačenou vzdálenost.

Obr. 1 – Korektní management PVK

Obr. 2 – Korektní management PVK
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POSTUP ROZHODČÍHO V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PRAVIDLA
V případě porušení pravidla:
a) jestliže volný kop ještě nebyl rozehrán a bránící hráč(-i) nedodržel(-i) minimální předepsanou
vzdálenost, která byla již sprejem vyznačena, rozhodčí pozdrží provedení volného kopu a
napomene příslušného(-é) hráče za nedodržení předepsané vzdálenosti;
b) jestliže volný kop již byl rozehrán, a bránící hráč(-i) nedodržel(-i) minimální předepsanou
vzdálenost, která byla sprejem vyznačena, přeruší rozhodčí hru, napomene hráče, který(-ří)
předepsanou vzdálenost nedodržel(-i), a volný kop nechá rozhodčí opakovat;
c) jestliže volný kop už byl rozehrán a bránící hráč(-i) nedodržel(-i) předepsanou vzdálenost a
rozhodčí poskytne výhodu ve hře, napomene provinivší(-ho) se hráče v nejbližším přerušení
hry;
d) hráčem, který úmyslně odstraní, přesune, nebo jinak poškodí, vyznačení provedené na zemi
označovacím sprejem, napomene jej rozhodčí za nesportovní chování.
Aby používání spreje mělo požadovaný účinek, je nezbytné, aby rozhodčí neváhali s trestáním
hráčů, kteří při provádění volného kopu poruší pravidla fotbalu.
Obr. 3 – Porušení pravidla

Obr. 4 – Porušení pravidla – tzv. „penguin walk“

Obr. 5 – Předčasné porušení předepsaného postavení – hráč musí být napomenut
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POKYNY PRO DELEGÁTA FAČR
Delegát utkání je povinen uvést ve své Zprávě DFA nedostatky procedury volného kopu,
zejména:
· nepoužívání spreje rozhodčím na hrací ploše dle výše uvedených pokynů, příp. upřesnění a
pokynů ze strany konkrétní komise rozhodčích;
· nesprávný postup rozhodčího v případě, že došlo k porušení pravidel;
· skutečnost, že rozhodčí neměl označovací sprej k dispozici (nebo jej měl, ale nikoliv po oba
poločasy);
· skutečnost, že 4. rozhodčí (byl-li delegován) neměl u sebe náhradní sprej.

Poznámka:
1) Označovací spreje používají rozhodčí v soutěžích dle rozhodnutí příslušné KR.
2) Tyto pokyny jsou platné pro utkání všech soutěží, pro které příslušná KR používání
označovacího spreje nařídí.
3) Tyto pokyny vstupují v platnost okamžitě.

Praha, 27. 1. 2016
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