
V majstrovskom stretnutí nemal usporiadajúci klub k dispozícii rohové zástavky. Rozhodca po 
zdôvodnení hlavného usporiadateľa, že tieto niekto odcudzil, stretnutie zahájil a rozhodoval 
ho. Konal správne ?  
O: áno. Táto skutočnosť však musí byť uvedená (popísaná) v správe pre riadiaci 
orgán 
 
Hracia plocha bola vyznačená dobre viditeľnými čiarami, pričom šírka postrannej čiary bola 8 
cm a šírka bránkovej čiary 12 cm. Bránková čiara bola rovnako široká ako šírka bránkových 
žrdí a brvna. Bola hracia plocha vyznačená v súlade s pravidlom 1 ?  
O: nie 
 

Keď bola lopta v hre, dostala sa na hraciu plochu ďalšia lopta, ktorá ovplyvnila hru. 
Rozhodca 

O: prerušil hru, dal ďalšiu loptu odstrániť a nadviazal na hru rozhodcovskou 
loptou v mieste, kde bola táto v hre v čase jej prerušenia 
 

Hráč opustil hraciu plochu so súhlasom rozhodcu z dôvodov ošetrenia zranenia. Následne 
znova vstúpil v neprerušenej hre na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu a vo vlastnom 
pokutovom území úmyselne kopol nadmernou silou bez lopty súpera. Rozhodca prerušil hru 
a 

O: vinníka napomenul ŽK za neoprávnený vstup, následne vylúčil z hry ČK za 
kopnutie súpera a nariadil PK 
 

Brankár a hráč z poľa si bez vedomia rozhodcu vymenili svoje miesta a dresy. Nový brankár 
v neprerušenej hre chytil loptu do rúk vo vlastnom pokutovom území. Ako rozhodol 
rozhodca, keď to spozoroval ?  
O: nechal pokračovať v hre a oboch hráčov napomenul ŽK pri 
najbližšom prerušení hry 
 

Po uvedení do zápisu o stretnutí, ale pred výkopom hráč pri rozcvičke surovo päsťami 
napadol súpera. R túto situáciu videl a postupoval: 
O: rozhodca hráča vylúčil (nepripustil k hre), môže byť nahradený hráčom 
uvedeným v zozname náhradníkov. Tento však nemôže byť v zozname 
náhradníkov nahradený iným hráčom. 
 

Ako postupuje rozhodca, ak v priebehu stretnutia zistí, že hráč hrá s tvrdým sadrovým 
obväzom na ruke a nie je možné ho odstrániť ? 

O: rozhodca ho vykáže z hracej plochy, tento hráč sa už nesmie zúčastniť na hre, 
môže za neho nastúpiť náhradník, ak je to v súlade s pravidlom 3 a podá o tom 
správu v Zápise o stretnutí 
 
Ako postupuje rozhodca, ak nie je, napriek povinnosti usporiadateľa stretnutia, k dispozícii 
PC a prístup do ISSF respektíve tlačivo – Zápis o stretnutí ? 

O: zostavy družstiev a ostatné náležitosti sa napíšu na čistý list papiera a uvedú 
sa dôvody, prečo nebol PC a prístup do ISSF respektíve tlačivo - Zápis o stretnutí 
k dispozícii 
  
Kto je zodpovedný za bezpečnosť rozhodcov ? 

O: usporiadajúci klub a hráči oboch družstiev 

 
Považuje rozhodca úmyselné opľutie asistenta rozhodcu za inzultáciu ? Ak nie, ako kvalifikuje 
takýto priestupok hráča ?  
O: nie, ako hrubé nešportové správanie 



Od ktorého okamihu je rozhodca oprávnený udeľovať disciplinárnu sankciu? 

O: od jeho vstupu na hraciu plochu pri kontrole hracej plochy pred stretnutím 
(vrátane rozcvičky), až pokým neopustí hraciu plochu po skončení stretnutia 

 
Bol dosiahnutý regulárny gól. Ako mal asistent rozhodcu dosiahnutie gólu signalizovať ? 

O: asistent rozhodcu a rozhodca musia nadviazať vizuálny kontakt a asistent 
rozhodcu potom musí rýchlo bežať so spustenou zástavkou 25-30 m pozdĺž 
postrannej čiary smerom ku stredovej čiare 

 
Ako sa má pohybovať asistent rozhodcu v priebehu stretnutia ?  
O: mimo hracej plochy pozdĺž postrannej čiary na určenej polovici hracej plochy 
tak, aby neprekážal hráčom v hre a aby sa ho lopta nemohla dotknúť, pokiaľ 
úplne neopustí hraciu plochu. Pohybuje sa na úrovni predposledného brániaceho 
hráča 

 
Rozhodca sa rozhodol, že bude nastavovať hrací čas  z dôvodu ošetrovania zranených hráčov 
na hracej ploche. Ako o tom vyrozumie aktérov stretnutia ? 

O: s použitím číselnej tabule s údajom príslušného počtu minút, ktorú zdvihne 
náhradný rozhodca alebo určený člen usporiadateľskej služby v stanovenom čase 
dohodnutým spôsobom 

  
V okamihu vystrelenia lopty na bránku vnikol divák na hraciu plochu a zasiahol loptu 
smerujúcu jasne do bránky. Zabránil tým dosiahnutiu gólu. Rozhodca prerušil hru, diváka 
nechal vyviesť z hracej plochy. Ako potom nadviazal na hru ?  
O: rozhodcovskou loptou v mieste kde sa divák dotkol lopty 

 
Môže byť výkop zahraný dozadu ? 

O: áno, výkop môže byť zahraný akýmkoľvek smerom 
 
Kedy je lopta v hre pri rozhodcovskej lopte ? 

O: keď sa dotkne zeme bez predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek z hráčov 
 
Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného z útočníkov 
súpera. Od neho sa lopta odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol mimo hry v bránkovom 
území a ten dosiahol gól. Rozhodca 

O: gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku (z 
ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia) 
 

Môže byť hráč stojaci na stredovej čiare posúdený ako hráč mimo hry ? 

O: nie, stredová čiara je pre posúdenie hráča mimo hry neutrálna 
 

Ako je posudzovaná zakázaná hra, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera ? 

O: ako surová hra 

  
Ako postupuje rozhodca, ak po nariadení voľného kopu hráč družstva, proti ktorému je voľný 
kop nariadený, pribehne k pripravenej lopte a postaví sa pred ňu ? 

O: hráča napomenie ŽK za nešportové správanie a v hre sa pokračuje vykonaním 
nariadeného voľného kopu 
 

Po zahratom kope z rohu sa obrancovi podarilo vo výskoku odhlavičkovať loptu len preto, že 
sa pri výskoku úmyselne oprel o ramená spoluhráča. Stalo sa to v pokutovom území družstva 
obrancu. Rozhodca z tohto dôvodu prerušil hru a 

O: vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku 



Hráč zmaril jasnú gólovú príležitosť útočiaceho družstva nebezpečnou hrou vysokou nohou. 
Aké malo byť opatrenie rozhodcu ?  
O: mal vinníka vylúčiť z hry ČK a nariadiť v prospech súpera nepriamy voľný kop 
z miesta priestupku 
 

Obranca úmyselne vyrazil loptu rukou, ktorá smerovala z nepriameho voľného kopu do jeho 
bránky. Rozhodca: 
O: obrancu napomenul ŽK a nariadil pokutový kop 

  
Uzná rozhodca gól, keď sa lopta po zahratí priameho voľného kopu, od neho odrazila 
a končila v bránke súpera ?  
O: áno 
 
Lopta sa po správne vykonanom priamom voľnom kope odrazila od brvna priamo k hráčovi, 
ktorý vykonával voľný kop a ten dosiahol gól. Rozhodca:  
O: gól neuznal a nariadil v prospech súpera nepriamy voľný kop z miesta, kde 
hráč zahral loptu druhý raz 
 

Od ktorého momentu sa považuje klamlivý pohyb hráča zahrávajúceho pokutový kop 
s cieľom oklamať súperovho brankára za porušenie pravidla ? 

O: od momentu, keď už hráč ukončil rozbeh na zahranie lopty 
 

Kedy je lopta v hre pri vykonaní pokutového kopu ?  
O: keď je do nej kopnuté, je jasne v pohybe a smeruje dopredu 
 

Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary bol hráč súpera bližšie k vhadzujúcemu hráčovi 
ako 2 metre. Rozhodca ho na to slovne upozornil. Hráč následne rozhodcu neuposlúchol, 
nedodržal predpísanú vzdialenosť a súper vhadzovanie vykonal. Rozhodca 

O: prerušil hru, hráča napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop z miesta 
priestupku 

  
Obranca vykonal kop od bránky tak, že trafil rozhodcu, ktorý stál mimo jeho pokutového 
územia. Lopta sa od rozhodcu odrazila späť do pokutového územia. Obranca ju chytil do rúk 
s tým, že kop od bránky vykoná znovu. Rozhodca prerušil hru a  
O: nariadil pokutový kop 
 

Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera s úmyslom opätovne ju 
získať. Vykonal to však použitím nadmernej sily. Rozhodca  
O: prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil priamy voľný kop v prospech 
súpera z miesta, kde lopta trafila súpera 
 

 
 

 

 

 


