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§2
Povinnosti členů FAČR
1. Členové FAČR jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnýmio patřeními orgánů státní
správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.
2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit fotbalových utkání:
a) po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy;
b) po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19;
c) pokud členskému klubu, v rámci nějž se fotbalového utkání hodlá účastnit,
nepředloží prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 3 těchto pravidel.
3. Členské kluby jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na
fotbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2.
4. Členské kluby jsou povinny oznámit bezodkladně řídícímu orgánu soutěže:
a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli
postavení na fotbalových utkáních;
b) nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na fotbalových utkáních.
5. Řídící orgán soutěže je povinen bezodkladně informovat o oznámení podle odstavce 4 Sekretariát FAČR.
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§4
Prohlášení o bezinfekčnosti
1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být písemně vyhotoveno
na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel; pro profesionální soutěže může být řídícím orgánem soutěže
určen odlišný formulář.
2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na fotbalovém utkání v jakémkoli
postavení a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo skončení karantény.
3. Členský klub je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání rozhodčímu před
zahájením utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání přítomen.
4. Členský klub je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po skončení soutěžního
ročníku, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže nebo Sekretariátu FAČR.
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§5
Odložení utkání
1. Důvodem pro odložení schváleného termínu soutěžního utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 je
a) rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy;
b) objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních opatření, tj. méně než sedm hráčů;
c) podle uvážení řídícího orgánu soutěže a Sekretariátu FAČR též jiná karanténní opatření či doporučení Krajské
hygienické stanice v souvislosti s probíhajícím epidemickým šetřením; vyjádření Sekretariátu FAČR není zapotřebí
v případě profesionálních soutěží.
2. Pro případ odložení schváleného termínu soutěžního utkání podle odstavce 1 jsou členské kluby povinny dohodnout se
na novém termínu utkání, a to do tří dnů po původním termínu utkání; nový termín musí být sjednán nejpozději do čtyř
týdnů od původního termínu utkání, u věkových kategorií žáků a mladších do šesti týdnů. Nově dohodnutý termín
utkání podléhá schválení řídícím orgánem soutěže. To neplatí u profesionálních soutěží, kde termín utkání nařídí bez
dalšího řídící orgán soutěže.

3. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost podle odstavce 2, případně pokud řídící orgán soutěže dohodnutý termín
neschválí, nařídí řídící orgán soutěže termín nového utkání ve shora uvedených lhůtách podle svého uvážení.
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§9
Změna rozpisu soutěže

1. Řídící orgán soutěže je oprávněn v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit se souhlasem
Sekretariátu FAČR rozpis soutěže i v průběhu soutěžního ročníku.
2. Řídící orgán profesionálních soutěží může změnit rozpis soutěže podle odstavce 1 po projednání věci se
Sekretariátem FAČR.
§ 10
Porušení povinnosti

1. Úmyslné porušení povinnosti podle § 2 odst. 2 těchto pravidel, nebo porušení, byť z nedbalosti, povinnosti podle
§ 2 odst. 3 těchto pravidel ve vztahu k hráči se považuje za neoprávněné nastoupení hráče ve smyslu ustanovení §
7 odst. 1 písm. h) Soutěžního řádu a § 69 příp. § 50 Disciplinárního řádu FAČR.
2. Porušení jiné povinnosti stanovené těmito pravidly se považuje za porušení ustanovení
Soutěžního řádu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 Soutěžního řádu.
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Dle stanoviska odborníků z Ministerstva zdravotnictví se riziko přenosu nákazy výrazně zvyšuje při
déletrvajícím nepřetržitém osobním kontaktu (od 15 minut) bez dodržení dvoumetrové odstupové
vzdálenosti mezi osobami. Proto je nutné jakýkoliv takový kontakt v maximální možné míře eliminovat.
KABINY:
Je doporučeno využít pro převlékání hráčů více místností, pokud jsou k dispozici.
V případě, že povaha stadionu neumožňuje výše uvedené opatření, je doporučeno rozdělit hráče do
skupin, např.: nejprve se převléká základní sestava, poté náhradníci apod.
ROZCVIČENÍ:
Oba kluby nastoupí na hrací plochu k předzápasovému rozcvičení tak, aby se hráči obou družstev
cestou na hřiště nesetkávali před kabinami.

KONTROLA PŘED UTKÁNÍM:
Asistenti rozhodčího budou kontrolovat výstroj hráčů ve dveřích hráčské kabiny, před kabinou či
jiném místě dohodnutým na předzápasové poradě, nikoliv na shromažďovacím místě před
vchodem do hráčského tunelu, na chodbě, u východu na hrací plochu atd., nutno kontrolovat
každý klub samostatně.
Jiří Kureš

Jihočeský krajský fotbalový svaz

PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19

NÁSTUP DRUŽSTEV NA HRACÍ PLOCHU
• Každé družstvo nastoupí na hrací plochu samostatně, nekoná se společný nástup
• Není dětský doprovod
• Hráči a rozhodčí se před utkáním nezdraví podáváním rukou
• Losování před utkáním se provede pouze za účasti rozhodčího a kapitánů obou družstev
POLOČASOVÁ PŘESTÁVKA
• Odchod do kabin oddělený (nejprve hosté, poté domácí, rozhodčí)

PO UKONČENÍ UTKÁNÍ
• Společný pozdrav podáním rukou se neprovádí
• Odchod do kabin oddělený (nejprve hosté, poté domácí, rozhodčí)
V PRŮBĚHU UTKÁNÍ:
• Striktně se doporučují umírněné, nejlépe individuální oslavy vstřelené branky (tedy ne hromadné
oslavy všech hráčů včetně náhradníků, realizačního týmu apod.).
• Každý příslušník družstva by měl mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev, nepít více osob z
jedné láhve
Jiří Kureš
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Harmonogram organizace utkání v soutěžích Jč KFS
Odpočet do výkopu

Činnost klubů

- 45 až - 30 min

Předzápasová porada - upřesnění harmonogramu a výstroje

Poznámka
Rozhodčí, (delegát), vedoucí družstev

Společný odchod na rozcvičení hosté
Společný odchod na rozcvičení domácí (ne společně s hosty)
- 20 min

Vedoucí družstev předloží Prohlášení o bezinfekčnosti všech
osob uvedených v ZoU

Předloží delegátovi (rozhodčímu)

- 14 min

Společný návrat z rozcvičení do kabiny hosté

- 13 min

Společný návrat z rozcvičení do kabiny domácí

- 7 min

Kontrola výstroje u kabiny hosté

AR2

- 6 min

Kontrola výstroje u kabiny domácí

AR1

- 4 min

Společný příchod hostujícího týmu na hrací plochu

včetně náhradníků a RT

- 3 min

Společný příchod domácího týmu na hrací plochu

včetně náhradníků a RT

- 2 min

Příchod rozhodčích na hrací plochu

- 1 min

Los (pouze rozhodčí utkání a kapitáni družstev)

0
cca + 45 min

Výkop utkání
Poločas - Oddělený odchod do kabin: hosté - domácí

+ 58 min

Příchod na hrací plochu hosté

+ 59 min

Příchod na hrací plochu domácí

+ 60 min

Příchod na hrací plochu rozhodčí a zahájení 2. pločasu

cca + 1:45 hod

Společný pozdrav se neprovádí

Konec utkání - oddělený odchod do kabin: hosté - domácí

Hráči se po utkání nezdraví podáním ruky

Kluby se mohou dohodnout na dílčích změnách a časech harmonogramu při dodržení patřičných opatření.

Jiří Kureš

Pravidla fotbalu FAČR 2018 a 2020
Změny a výklad pravidel

Jiří Kureš
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ROZHODČÍ
Disciplinární opatření
Funkcionáři družstva
•

Pokud se příslušník družstva v TZ dopustí přestupku, rozhodčí ho napomene ŽK, nebo vyloučí ČK z prostoru hřiště
vč. technické zóny; pokud nemůže být provinilec identifikován, obdrží trest trenér přítomný v TZ (pokud není
trenér přítomen, obdrží trest vedoucí družstva).

•

změna v SŘ o funkci vedoucího hráčem - SŘ §30
Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci vedoucího družstva; to neplatí v
případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen

Jiří Kureš

11

POKUTOVÝ KOP
Porušení pravidla a sankce
Když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň části jedné nohy dotýkat
brankové čáry, nebo na úrovni brankové čáry.
• Jestliže dříve, než bude míč ve hře, brankář poruší pravidlo:
• jestliže se míč dostane do branky, branka je uznána
• jestliže brankář zabrání míči dostat se do branky, je kop opakován
Jestliže přestupek brankáře vede k opakování kopu, je brankář za první přestupek varován
v utkání a napomenut za každý následující přestupek(y) v utkání.

Jiří Kureš
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URČENÍ VÝSLEDKU UTKÁNÍ
3. Kopy z pokutové značky
Kopy z pokutové značky jsou prováděny, poté co utkání skončilo a platí příslušná ustanovení Pravidel
fotbalu, není-li stanoveno jinak.
Hráč, který byl během utkání vyloučen, se nesmí kopů zúčastnit; varování a napomínání udělené
během utkání se nepřenášejí do kopů z pokutové značky.
Odůvodnění:
Napomínání (ŽK) a varování udělená během utkání (včetně prodloužené doby hry) nejsou přenášena
dále, neboť kopy z pokutové značky nejsou součástí utkání. Hráč, který obdrží ŽK v průběhu utkání i
během kopů z pokutové značky, není vyloučen (pro další průběh kopů nebo pro disciplinární účely).

Jiří Kureš
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Navázání hry po přestupcích a proviněních

- Neoprávněný vstup příslušníka družstva na HP a ovlivnění hry - PVK

Jiří Kureš
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HRANÍ MÍČE RUKOU
1.

Přímý volný

Hraní míče rukou
Pro účely určení přestupků hraní míče
rukou je horní hranice ruky v linii se
spodní částí podpaží (viz. obr.)
Odůvodnění
Pro účely posouzení zakázané hry míče rukou
končí ruka a začíná rameno na spodku (konci)
podpaží
Jiří Kureš
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HRANÍ MÍČE RUKOU
Je přestupkem, pokud hráč:
• se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči
• skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně,
včetně brankáře
• poté, co se míč dotkl jeho nebo spoluhráčovy ruky/paže,
i když náhodně (neúmyslně), ihned
- skóruje (vstřelí míč) do soupeřovy branky
- vytvoří brankovou možnost
Jiří Kureš
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HRANÍ MÍČE RUKOU
Je přestupkem, pokud hráč:
• se dotkne míče jeho rukou/paží když:
- ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla
- ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě,
kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže)

Výše uvedené se aplikuje (uplatňuje), i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže
přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko.
Odůvodnění:
Mít ruku/paži nad úrovni ramen je zřídka „přirozené“ a hráč na sebe „bere riziko“,
když má ruce/paže v této pozici, včetně skluzu

Jiří Kureš
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HRANÍ MÍČE RUKOU
S výjimkou výše uvedených přestupků není přestupkem, když se míč dotkne hráčovy
ruky/paže:
• přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)
• přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je (stojí) blízko
• když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla
• jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo,
ale není vytrčena bočně nebo vertikálně od těla
Odůvodnění:
• jestliže míč spadne (jde) od těla hráče, nebo od jiného hráče (kteréhokoliv družstva), který je blízko,
na ruku/paži je často nemožné zabránit kontaktu s míčem
• pro hráče je přirozené, že dát ruku mezi své tělo a zem pro podporu (podepření/ochranu) při pádu
Jiří Kureš
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Dotazy ?
Děkuji za pozornost

Jiří Kureš

