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ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY 
  
Pořadatelský klub – má tyto povinnosti 
1. V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu, 3 míče, formulář „Zápis o utkání“, píšťalku, 

červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího. 
2. Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné 

šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt. 
3. Vyhradit pro delegáta utkání případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý rozhled na 

hrací plochu a celý prostor hřiště. 
4. Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první pomoci v době 

utkání zodpovídá osoba určená hlavním pořadatelem na dané utkání.  
5. Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a rozhodčím v poločase utkání. 
6. Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích. Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, 

určit jim místo k parkování a řádně je opatrovat. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, 
funkcionářů, rozhodčích a delegátů v šatnách. Pokud o to uvedení účastníci utkání požádají, je 
pořadatel utkání povinen zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých 
dopravních prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel 
utkání podle zákona. 

7. Umožnit video nebo obdobný záznam utkání řídicímu orgánu soutěže a hostujícímu družstvu. 
8. Hlásit týž den, kdy utkání skončilo, telefonicky, e-mailem či formou SMS výsledek utkání. 
9. Vyplatit po skončení utkání podle předložených dokladů odměny a náhrady rozhodčím a delegátům 

utkání. 
10. Musí mít ke každému soutěžnímu utkání dospělých připraveno nejméně 5 pořadatelů, pro utkání žáků 

a dorostu nejméně 3 pořadatele (nepočítaje v to hlavního pořadatele). Hlavní pořadatel musí být při 
jakémkoliv utkání starší 18-ti let. Všichni pořadatelé musí být poučeni o svých povinnostech a viditelně 
označeni. 

11. Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášejícím 
předměty, kterými by mohli ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání. 

12. Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště všem osobám kromě: 
a) rozhodčích, členů družstev 
b) pořadatelů, příslušníku policie či pořádkových služeb, podavačů míčů event. dalších osob 

oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů 
c) fotoreportérům, televizních a filmových pracovníků na základě příslušného povolení pořadatelské 

klubu 
13. Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. 
14. Zamezit vhazování předmětu na hřiště a zakročit v případě, že v hledišti bude docházet výtržnostem 

rvačkám či k verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etnik či k jiným projevům. 
 
Hlavní pořadatel a Pořadatelé 
  1. Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a   
      delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků utkání, a to až do jejich  
      odjezdu z prostoru stadionu. 
  2. Ve spolupráci s policií je hlavní pořadatel povinen učinit veškerá opatření ke zjištění totožnosti    
      pachatelů, kteří porušili zákony a omezení uvedená výše a nahlásit je řídícímu orgánu soutěže. 
  3. Budou označen vizitkou „HLAVNÍ POŘADATEL“, „POŘADATELÉ“ 
 
 
 

V Moravském Žižkově     dne 10. ledna 2011   
  
 
          
 



                                                                               


