Povinnosti delegovaného rozhodcu
Delegovaný rozhodca 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) prezrieť hraciu plochu, či je pripravená a spôsobilá na stretnutie a vykonať kontrolu výstroja
hráčov,
c) skontrolovať zápis o stretnutí po vyplnení oboma družstvami a u hráčov obidvoch družstiev
platnosť registračných preukazov,
d) ponechať si registračné preukazy u seba a po stretnutí ich odovzdať kapitánom alebo vedúcim
oboch družstiev,
e) nepripustiť na stretnutie hráča, ktorý nemá registračný preukaz alebo ak nie je možné inak zistiť
jeho totožnosť (čl. 43 ods. 3 aţ 5),
f) začať včas stretnutie nástupom oboch družstiev,
g) vyhovieť žiadosti o slávnostný výkop, alebo o minútu ticha, ak o to požiada organizátor stretnutia,
h) rozhodovať stretnutie nestranne podľa osobitného predpisu a svojho najlepšieho vedomia a
svedomia a dôsledne trestať nedisciplinované správanie hráčov a všetky previnenia,
i) dodržať hracie časy a dĺžku polčasovej prestávky,
j) rozhodovať stretnutie v predpísanom výstroji,
k) upraviť zápis o stretnutí pred jeho uzatvorením, ak ho o to porada kapitán alebo vedúci družstva,
l) uviesť v zápise o stretnutí najmä nástup družstiev v čakacej dobe alebo po uplynutí čakacej doby s
udaním dôvodov, nedostatky zistené na ihrisku (vrátane nedodržania predpísaných náležitostí),
napomínaných a vylúčených hráčov, strelcov gólov, realizátorov pokutových kopov, usporiadateľov,
divákov a iných osôb na základe oznámenia delegáta zväzu, najmä tých, ktorí sa dopustili za chrbtom
rozhodcu previnenia, ktoré môže byť predmetom disciplinárneho konania, a ostatné údaje podľa
zápisu o stretnutí,
m) podať riadiacemu orgánu súťaže vyjadrenie k hrubému nešportovému správaniu (inzultácia,
vylúčenie hráča, výtržnosti divákov a pod.) a iným závažným skutočnostiam v súvislosti so stretnutím,
n) ospravedlniť sa včas riadiacemu zväzu, ak sa nemôže na stretnutie dostaviť,
o) doplniť a uzatvoriť zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia; v odôvodených prípadoch
najneskôr do 5 hodín po skončení stretnutia,
p) neumožniť hráčovi, ktorý si pred stretnutím alebo v jeho priebehu krvou znečistil dres, alebo mu
bol krvou znečistený, nastúpiť do stretnutia alebo pokračovať v ňom, q) plniť ďalšie povinnosti podľa
tohto poriadku

