
ZIMNÍ TEST PRO ROZHODČÍ OFS BEROUN 

 

1. Ve 25´ v přerušené hře za Tebou přijde kapitán hostí, že hráč domácích číslo 8 hraje za 

domácí celek neoprávněně. Jak budeš postupovat?  

2. Má rozhodčí právo vyžádat si ke kontrole zdravotní prohlídky hráčů? 

3. Jaký je počet pořadatelů v jednotlivých soutěžích OFS Beroun a kolik mohou 

v jednotlivých soutěžích nasadit kluby náhradníků? 

4. Koho se týká čekací doba a jak je dlouhá? 

5. HR se dostavil k utkání ve 12´ utkání poté, co utkání zahájil po uplynutí čekací doby 

AR1. Převezme HR řízení utkání, a jaký bude další postup? 

6. O poločasové přestávce za Tebou přijde VM domácího celku, že chce doplnit počet 

náhradníků. Umožníš mu to? 

7. Může hráč, který není uveden v Zápise o utkání, doplnit v průběhu hry svůj celek? 

8. Co je povinen rozhodčí uvést do Zápisu o utkání bezprostředně po skončení utkání? 

9. Co je rozhodčí povinen vyplnit v Zápise o utkání nejpozději do 12 hodiny 

následujícího dne? 

10. Může nastoupit v letošním soutěžním ročníku za mladší žáky hráč, který se narodil 

25.10. 2002? A může nastoupit mladší žák za družstvo dorostu? A pokud ano, tak 

potřebuje splnit nějakou podmínku? 

11. Může v soutěžích OFS Beroun nastoupit hráč s číslem na dresu 99? 

12. Kolik připraví pořadatel utkání ke hře míčů? 

13. Při nástupu k utkání Tě hrubě urazil hráč hostí „Hele zase to píská ten kreten“. Jak 

budeš postupovat a jak poté popíšeš celou situaci do Zápisu o utkání? 

14. Jako AR jsi na rozdíl od HR postřehl, že míč byl chvilku celým objemem za 

brankovou čárou. Jak budeš postupovat? 

15. Kdy může hráč opustit hrací plochu bez souhlasu rozhodčího? 

16. Kdy může rozhodčí předčasně ukončit utkání? 

17. Jaké je časové doporučení k návratu ošetřovaného hráče na hrací plochu? 

18. Bezprostředně po správném provedení míče rozhodčího dosáhne útočící hráč branky. 

Uznáš ji? 

19. Porušil pravidla fotbalu hráč, který se bezprostředně po správném provedení míče 

rozhodčího dotkl míče dvakrát? 

20. Kdy rozhodčí neuzná branku, když se míč dostane přímo do branky soupeře a jak 

naváže hru? 

 

 

Zodpovězený test pošlete do 7.2. 2016 na adresu: jirigall@seznam.cz. Vyhodnocení testů 

proběhne na zimním semináři. Na vyžádání můžu tento test poslat případným zájemcům 

elektronicky a odpovědi můžete psát přímo do nich. 
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