
Článok 77 

DELEGÁT ZVÄZU 

 

1.Riadiaci zväz deleguje na súťažné stretnutie delegáta zväzu s požadovanou kvalifikáciou, 

ktorý : 

 a) zastupuje riadiaci zväz na stretnutí a dozerá na organizáciu stretnutia, jeho priebeh a 

bezpečnosť, sleduje a hodnotí správanie sa jeho účastníkov, dozerá na iné delegované 

osoby pri plnení ich povinností,  

b) sleduje, dozerá a hodnotí rozhodcu a asistentov rozhodcu, náhradného rozhodcu, ak je 

náhradný rozhodca delegovaný.  

2. Delegát zväzu je povinný  

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia na ihrisko alebo 

štadión, kde sa stretnutie koná, ak nie je v rozpise súťaže ustanovené inak,  

b) dbať, aby sa dodržiavali ustanovenia futbalových a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, rozhodnutí SFZ a iného riadiaceho zväzu a kontrolovať ich plnenie, 

 c) sledovať správanie hráčov, trénerov a ostatných členov realizačného tímu, ostatných 

funkcionárov klubu, divákov a iných účastníkov podujatia, a v prípade potreby upozorniť 

hlavného usporiadateľa, aby zabezpečil poriadok v stretnutí a odchod hráčov a rozhodcov z 

ihriska alebo zo štadióna,  

d) vyzvať organizátora stretnutia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie 

stretnutia alebo ukončenie stretnutia, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku 

alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného 

prostredia,  

e) viesť poradu pred stretnutím podľa čl. 56 písm. m),  

f) sledovať pred stretnutím, v priebehu stretnutia a po jeho skončení všetky okolnosti 

súvisiace so stretnutím a pravdivo ich uviesť v správe delegáta o priebehu stretnutia (ďalej 

len „správa delegáta“).  

3. Ak delegát zväzu zistí nedostatky na strane organizátora stretnutia alebo hosťujúceho 

klubu, prerokuje ich s hlavným usporiadateľom, trénerom, kapitánom alebo inými 

funkcionármi klubov a nedostatky uvedie v správe delegáta.  

4. Pred stretnutím alebo v prestávke môže delegát zväzu vhodným spôsobom poučiť hráčov 

oboch klubov, trénerov, vedúcich družstiev alebo členov realizačných tímov o slušnej hre a 

športovom správaní.  

5. Po stretnutí delegát zväzu vykoná s hlavným usporiadateľom alebo zástupcami oboch 

klubov bez účasti inej ďalšej osoby pohovor o priebehu stretnutia a obsah pohovoru uvedie v 

správe delegáta. Ak delegát zväzu zistí závažné nedostatky v stretnutí, uvedie ich aj vo 

formulári pre oznámenie o zistených závažných nedostatkoch v stretnutí.  



6. Ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že by mal byť 

vylúčený z hry, a rozhodca tak neurobil, je povinný oznámiť to rozhodcovi a požiadať ho, aby 

zaznamenal priestupok hráča do zápisu o stretnutí. Takéto porušenie je delegát zväzu 

povinný oznámiť rozhodcovi ihneď po skončení stretnutia, skôr než rozhodca vydá 

registračné preukazy kapitánom družstiev. Dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o 

priestupku hráča, oznámi delegát zväzu kapitánovi družstva v prítomnosti rozhodcu pri 

prevzatí dokladov hráčov po stretnutí. Ak mal byť hráč podľa delegáta zväzu vylúčený za 

priestupok, ktorého sa dopustil pred začiatkom druhého polčasu, nesmie byť hráčovi z tohto 

dôvodu zakázaný nástup do druhého polčasu. Delegát zväzu je povinný v správe delegáta 

jasne a vecne popísať priestupok hráča, ktorého sa tento dopustil. 

7.Ak sa nedostaví na stretnutie delegovaný rozhodca, vykoná delegát zväzu všetky 

opatrenia, aby rozhodovanie stretnutia bolo zabezpečené. Rozhodca nahradzujúci 

delegovaného rozhodcu musí mať z prítomných rozhodcov najvyššiu kvalifikáciu. Obdobne 

určí delegát zväzu aj asistentov rozhodcu. Ak nie je prítomný žiadny kvalifikovaný rozhodca, 

zabezpečí riadenie stretnutia spôsobom uvedeným v čl. 75 ods. 2.  

8. Delegát zväzu vykoná po stretnutí pohovor s rozhodcom a asistentmi rozhodcu. Obsah 

pohovoru uvedie v správe delegáta, v ktorej prehľadným a vyčerpávajúcim spôsobom popíše 

priebeh stretnutia a zhodnotí výkon rozhodcu a asistentov rozhodcu.  

9.Delegát zväzu vyplní a uzatvorí správu delegáta najneskôr do 48 hodín po skončení 

stretnutia; v prípade, ak je správa podkladom na disciplinárne konanie, urobí tak najneskôr 

do 24 hodín po skončení stretnutia, ak rozpis súťaže nestanovuje inak. Správa delegáta je 

štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Náležitosti správy delegáta 

o priebehu stretnutia ustanovuje SFZ v ISSF.  

10. Delegát zväzu je oprávnený na účely výkonu svojej funkcie využívať fotoaparát, mobilný 

telefón alebo kameru k získavaniu poznatkov zo stretnutia. 

Článok 78  

Delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov  

1.Riadiaci zväz môže funkciu delegáta zväzu rozdeliť na funkciu delegáta stretnutia a funkciu 

pozorovateľa rozhodcov.  

2.Delegát stretnutia vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 77 ods. 1 písm. a), ods. 2, 3, 

5, 9 a 10.  

3. Pozorovateľ rozhodcov vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 77 ods. 1 písm. b), 

ods. 2 písm. a), ods. 4, 6 až 10. 


