
 

 

SMĚRNICE KE ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH BSMK 
 

 
 

Komise rozhodčích zajistí: 
 

1. termíny pro školení rozhodčích, 
2. místnost s možností využití dataprojektoru a počítače pro každého účastníka školení, 

dále termín a čas pronájmu,  
3. účast všech rozhodčích na školení, kterým zašle, prostřednictvím předsedy Sportovně – 

technické komise (dále jen „STK“), e - maily a SMS zprávy na adresy a telefonní čísla, 
které rozhodčí uvedli ve svých přihláškách. V případě nových zájemců o funkci 
rozhodčího jsou tyto kontakty uloženy na e - mailové adrese: 
rozhodci@malakopanabrno.cz, kam všichni zasílají své elektronické přihlášky,  

4. účast členů Komise rozhodčích, předsedy STK a Disciplinární komise taktéž formou e – 
mailů a SMS zpráv, kde bude uveden termín zasedání, místo a čas zahájení školení. 
 
Předseda Komise rozhodčích zajistí tyto dokumenty, které vytiskne v počtu 
odpovídajícímu počtu všech účastníků školení: 
 

1. Pravidla malé kopané s označením důležitých bodů (zobrazení na projektoru), 
2. Směrnice pro rozhodčí k řízení soutěžního utkání,  
3. Směrnice k postupu při udělení ČK nebo provinění se proti pravidlům,  
4. Směrnice k výbavě rozhodčího BSMK, 
5. Směrnice k vydání odměny rozhodčím BSMK, 
6. Směrnice k zadávání a zasílání výsledků, 
7. potvrzení o zapůjčení věci ze skladu BSMK (za účelem podpisu při převzetí kompletu pro  

rozhodčí). Platí, že jeden rozhodčí má právo maximálně na jeden pár štulpen, jedny 
trenýrky a jeden dres, 

8. seznam nejčastějších chyb rozhodčích v řízení soutěžních utkání BSMK, 
9. Soutěžní řád BSMK (pouze jedenkrát ročně, a to před začátkem nové sezóny, vyjma 

situace, kdy se jedná o nové rozhodčí na jarním školení), 
10. testy ze Soutěžního řádu BSMK a testy z pravidel malé kopané (viz bod 8.).  

 
Body školení: 

 
1. Přivítání rozhodčích a ostatních účastníků. 
2. Vyplnění přihlášek nových rozhodčích. 
3. Seznámení rozhodčích se Soutěžním řádem BSMK (označení nejdůležitějších bodů). 
4. Seznámení rozhodčích se základními a důležitými pravidly malé kopané a odlišnostmi 

pravidel od velkého fotbalu. 
5. Předání zápisů o utkání a vysvětlení postupu při jeho vyplnění. 
6. Předání všech výše uvedených dokumentů všem rozhodčím. 



7. Seznámení rozhodčích se všemi výše uvedenými dokumenty.  
8. Seznámení rozhodčích s gesty, které značí jednotlivé situace ve hře (autové vhazování, 

rohový kop, přímý a nepřímý volný kop, odkop, střídání brankářů, změna stran týmů po 
losu před začátkem utkání, udělení žluté a červené karty, atd.). 

9. Test ze znalostí pravidel malé kopané a Soutěžního řádu BSMK (pouze 1x ročně). 
10. Videoprojekce - seznámení rozhodčích s názornou ukázkou posouzení jednotlivých 

zákroků a herních situací. 
11. Videotest. 
12. Fyzické testy - běžecká dráha areálu VUT, Technická 2, Brno - Královo Pole (pouze v 

letní přestávce): 
1. část:   8 x 40 m sprint (max. za   6 sekund, následně 60 sekund odpočinek) 
2. část: 16 x 150 m běh  (max. za 30 sekund) a 50 m chůze (max. za 35 sekund).  

13. Udělení licence na základě kontroly testů. 
14. Shlédnutí výkonu nového rozhodčího v utkání nejnižší soutěže ligy mužů, žen nebo 

juniorů, případný návrh na změnu licence.  
 

Poznámka: K vydání licence rozhodčímu a jejímu odebrání je oprávněna Komise rozhodčích. 


