
                                           POVINNOSTI POŘÁDKOVÉ SLUŽBY 

1. Na každé kolo je určena služba, která se skládá minimálně z 8. členů a to komisaře, 

vedoucího služby, 2 asistenti rozhodčího a 4 osoby podávající míče. 

2. Nástup členů mající službu je půl hodiny před zahájením prvního utkání. 

3. Pokud se mužstvo, mající službu, nedostaví k výkonu služby, bez předem řádné 

nahlášené omluvy se uděluje pokuta ve výši 1000,-Kč a odečtení 100 ze soutěže 

slušnosti, a další rozhodnutí OV a DK. 

 

4. Povinnosti komisaře:                                                                                                                                   

- komisař musí být označen, 

- dohlíží na práci pořádkové služby, 

- ručí za inventář LNS dle seznamu, 

- zajišťuje první pomoc, telefon a vozidlo po vzniku úrazu na hřišti 

- dohlíží na včasné začátky utkání, 

- dohlíží na regulérnost celého kola, 

- je povinen podepsat zápis na konci kola utkání, 

- v případě kontumačního výsledku dbá na to, aby vítězné mužstvo nastoupilo 

v dresech, 

- veškeré nesrovnalosti oznamuje delegátu OV 

 

5. Povinnosti vedoucího služby: 

- je  podřízen  komisaři služby, 

- organizuje činnost pořádkové služby, 

- dbá na nástupy hráčů a jejich ustrojení, 

- určí asistenty hlavního rozhodčího, kteří musí znát základní pravidla kopané a musí 

být oblečeni do trika asistenta rozhodčího, 

-  zabezpečuje zdravotní pohotovost během hracího dne. 

 

6. Povinnosti pořádkové služby: 

- připravuje hrací plochu pro utkání, (branky, praporky, atd.), 

- zajišťuje případnou pomoc při přípravě hřiště, 

- připraví lavičky pro střídající hráče, 

- podává zakopnuté míče, 

- udržuje pořádek na hrací ploše a okolí, usměrňuje diváky na nepřiměřené chování 

- je povinna zasáhnout při výtržnostech a napadení rozhodčího, asistenta rozhodčího, 

komisaře, delegáta, nebo členů služby 

- po ukončení hracího dne provede úklid materiálu(branky,praporky. atd.) a úklid hrací 

plochy a okolí. 

- provede úklid kabiny pro službu, zapíše do předávající knihy a předá komisaři, který 

vše oznámí a předá delegátu OV. 



7. Povinnosti delegáta organizačního výboru: 

- musí být označen znakem DOV, 

- dohlíží na průběh na chod celého kola, 

- hodnotí výkon rozhodčího, 

- provádí zápis celého kola, 

- hodnotí výkon služby v daném kole. 

 

 

V Krnově 10. 02. 2018 

 

                                                         

 

 

 

 

 


