
 

 

 
 

 
SMĚRNICE PRO PŘÍPAD ODLOŽENÉHO NEBO ZRUŠENÉHO UTKÁNÍ 

 
 
V případě odložení nebo zrušení utkání je předseda Sportovně - technické komise BSMK (dále jen 
STK) povinen zajistit tyto věci: 
 

1. Telefonicky informovat prezidenty obou klubů o odložení nebo zrušení utkání spolu s 
návrhem nového termínu a případně i odsouhlasením tohoto termínu. V případě 
nedostupnosti účastníka podat tuto zprávu prezidentovi klubu formou SMS zprávy a 
telefonicky informovat zástupce daného klubu. 
 

2. Telefonicky informovat rozhodčího, který je na utkání delegován, o odložení nebo zrušení 
utkání (v případě určení náhradního termínu utkání se s daným rozhodčím domluvit na 
možnosti řízení utkání v nově stanoveném termínu). 

 
3. Oznámit odložení nebo zrušení utkání předsedovi Oddělení PR, který deleguje reportéry na 

utkání, pokud se dané utkání týká soutěže, ze které jsou pořizovány reporty. 

 
4. Zrušit pronájem hrací plochy, a to telefonicky. Je třeba pronajímatele informovat, že utkání 

bude sehráno v jiném termínu jako dohrávka. 

 
5. Editovat utkání na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz: 

 
a) vepsat zkratku „odl.“ nebo „knt.“ DO POLÍČKA POLOČAS NIKOLI DO POLÍČKA 

VÝSLEDEK!!! Změnit termín úředního začátku utkání v políčku „Odložení zápasu“  
 

b) vepsání důvodu odložení nebo zrušení utkání do políčka “Důvod odložení nebo 
kontumace výsledku”. Není - li stanoven náhradní termín utkání ihned, uvede se do 
políčka “Odložení zápasu” datum 30. 06. a rok, ve kterém bude daná sezóna ukončena, 
čas je vždy 00:00.  

 
6. Oznámit odložení nebo zrušení utkání členovi Oddělení historie svazu a statistik, který 

zadává výsledky na web BSMK. 
 

7. Do 14 - ti dnů od odložení utkání stanovit termín dohrávky na stejném hřišti, které bylo 
uvedeno v původní termínové listině. V případě, že se jedná o utkání hrané v jednom z 
posledních 6 - ti kol sezóny, je třeba stanovit dohrávku do 7 - mi dnů od odložení utkání. 
Dohrávku stanovuje předseda STK, uvede její termín na internetový portál 
www.malakopanabrno.cz do sekce „MENU – DOHRÁVKY UTKÁNÍ“ a prostřednictvím SMS 
a e - mailu zašle zprávu prezidentům klubů, ve které je informuje o stanoveném termínu 
dohrávky. Oba mají následně 48 hodin na to, aby se k termínu vyjádřili. V případě, že se 
nevyjádří, nabude termín dohrávky platnosti. 


