Odporúčanie
spracovanie správy delegáta zo stretnutia
Predloha SD vytvára jednotný a ucelený pohľad na priebeh, organizáciu a bezpečnosť stretnutia.
Správa podáva vyjadruje stanovisko delegáta ktoré je informáciou pre riadiaci zväz a jeho komisie.
Delegát v správe popisuje stav, ktorý zistil v čase stretnutia. Počas svojho pôsobenia neustále
konfrontuje zistený stav s normou, ktorá sa danej problematiky bezprostredne dotýka (Súťaţný
poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Rozpis súťaţí, Úradné správy, rozhodnutia orgánov
zväzu, zákonné normy a pod.). Delegát je povinný správu vypracovať tak, ţe sa vyjadrí ku všetkým
oblastiam uvedeným v tlačive. Výsledky kontroly, pozorovania, zisťovania a hodnotenia uvádza
zrozumiteľne, pravdivo ale zároveň stručne. Jednotlivé časti správ sú limitované kapacitou znakov. V
prípade, ak D potrebuje priestor na širší popis zistení(napr. udalosti pre DK) môţe uviesť svoje zistenia
aj v Doplnku správy D. Forma doplnku záleţí na rozhodnutí príslušnej komisii delegátov.

Stupne hodnotenia úrovne organizácie v správe delegáta zo stretnutia
interný dokument
Hodnotenie
Úroveň „veľmi dobrá“
Hodnotenie „veľmi dobrá“ musí klub spĺňať všetky náleţitosti , ktoré stanovuje Súťaţný poriadok, Pravidlá hry,
Zákon 1/2014 z. z. o organizácii športových podujatí a Rozpis súťaţí príslušného riadiaceho orgánu k danému
hodnotiacemu segmentu . V prípade, ak sa vyskytnú nedostatky v hodnotenej oblasti D môţe hodnotiť ďalším
hodnotením.

Úroveň „dobrá“
Hodnotenie „ dobrá“ sa môţu vyskytnúť v hodnotenom segmente nevýrazné nedostatky stanovené Súťaţným
poriadkom, Pravidlami hry, Zákona 1/2014 z. z. o organizácii športových podujatí a Rozpisu súťaţí príslušného
riadiaceho orgánu. takéto nedostatky však nesmú mať zásadný dosah na splnenie podmienky danej športovou,
alebo zákonnou normou. Takéto nedostatky, ktoré sa vyskytnú je moţné odstrániť. V prípade, ak sa vyskytnú
výrazné nedostatky D môţe hodnotiť ďalším hodnotením.

Úroveň „Nevyhovujúce“
Hodnotením „nevyhovujúce“ si klub neplnil v hodnotenom segmente svoje povinnosti, alebo si ich plnil na slabej
úrovni počas celého stretnutia. D popíše stav taký, aký sa vyskytol a uvedie či nesplnenie povinnosti malo alebo
nemalo dopad na priebeh, organizáciu a bezpečnosť stretnutia.
Ďalšie kontrolné otázky tvoria sústavu poţiadaviek, ktoré delegát musí svojou činnosťou sledovať, kontrolovať,
hodnotiť, alebo sa k problematike vyjadriť.

Úroveň „Áno“
Je konštatovanie splnenia určitej poţiadavky, alebo stavu, ktorý musí D skontrolovať a vyjadriť jej splnenie.

Úroveň „Nie“
Je konštatovanie nesplnenia určitej poţiadavky, alebo stavu, ktorý musí D skontrolovať a vyjadriť jeho
nesplnenie.
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ISSF
vygeneruje logo
FZ, ktorý je
organizátorom
súťaţe.

SPRÁVA DELEGÁTA ZO STRETNUTIA
A. ÚDAJE O STRETNUTÍ
Stretnutie

Súťaž

Admin.

DOMÁCI
Štadión
NR

Kolo

Výsledok

ZoS
Admin.
Admin.

Čas začiatku stretnutia
Hrací čas
Počet divákov
Použitie osvetlenia

AR1
AR2

Dôvod oneskor.

ZoS
ZoS
ZoS

Dôvod nadstav.
Počasie

A

Dátum

Admin.

Admin.

ÚHČ

Admin.

HOSTIA

Admin.

Admin.
Admin.
Admin.

R

Admin.

N

Čas

Admin.
Určí delegát v zmysle odpor.
DSFZ/ DZ
Admin.
PR
Admin.
D uvedie skutočný dôvodu oneskorenia začiatku hry.
D uvedie skutočný dôvod nadstavenia ktorý uvedie R stret.
D uvedie za akého počasia sa stretnutie odohralo.
Polčas

Obtiažnosť

ZoS

17:00

Video

A

N

Admin. – časť v ktorej sa údaje zadávajú tajomníkom.
ZoS. – časť do ktorej sa informácie preberajú zo Zápisu o stretnutí.
Obtiaţnosť stretnutia: uvedie D v zmysle odporúčania a skutočného priebehu udalostí a hry na HP ako aj vplyvov, ktoré sa
udiali počas celého stretnutia.
Dôvod oneskorenia- stretnutie musí rozhodca začať v UHČ. Ak tomu tak nie je D musí uviesť dôvod, prečo R zahájil stretnutie
v uvedenom čase. Ak R uvedie v ZoS čas začiatku stretnutia a nebolo tomu tak, D uvedie v tejto časti správny čas zahájenia
a dôvod oneskorenia.
Dôvod nadstavenia HČ- stretnutie sa hrá 45 +15+45 min. (seniori) prípadne v čase určenom v RS. Ak R nadstaví HČ musí
uviesť dôvod nadstavenia hry, ktorý D uvedie v určenej časti správy.
Počasie D uvádza v zmysle odporúčania komisie delegátova na základe skutočného počasia.
Pouţitie osvetlenia: áno alebo nie. V prípade ak áno, tak sa uvedie časový údaj v tvare 17:00, ak nie uvedie sa napr. 0
TV/video: Delegát uvádza, či bolo stretnutie snímané záznamovým zariadením video, alebo nie. V prípade ak je stretnutie
vysielané aj TV uvedie to v iných zisteniach.
B: USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA
Hlavný usporiadateľ
Vyplní delegát.
Vyplní delegát.
Prítomnosť PZ/MP
A
N
Napr.: 15 (10 – US; 5 – SBS)
Zástupca klubu je spravidla určený funkcionár organizátora podujatia, ktorý má na starosti organizáciu a bezpečnosť
športových podujatí a ktorému spadá do riadiacej kompetencie Hlavný usporiadateľ. D pravdivo uvedie priezviská a mená
týchto zápasových funkcionárov.
Zástupca klubu

Počet a zloženie US

C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA
1 - striedanie hráčov D
čas
číslo
priezvisko
za
ZOS
ZOS
ZOS
ZOS

priezvisko
ZOS

čas
ZOS

číslo
ZOS

2 - striedanie hráčov H
priezvisko
za
ZOS
ZOS

priezvisko
ZOS

3 - napomínaní a vylúčení hráči
čas
ZOS

číslo
ZOS

Podnet PR

OT
ZOS

D/H
ZOS

meno a priezvisko
ZOS

popis priestupku
ZOS

Podnet PR (DZ) je určený pre prípady uplatnenia pravdy a práva. Delegát v nej zaznamenáva zistenia delegovaných osôb
v zmysle SP a PF pri nedostatočne uplatneného práva a povinnosti R stretnutia. V prípade zistenia porušení pravidiel futbalu,
alebo iných športových noriem (napr. - neudelenie OT – ČK, alebo iné disciplinárne previnenia hráčov) zistené v priebehu
stretnutia delegátom RFZ a Obl. FZ, alebo pozorovateľom rozhodcov, ktorý v tejto časti uvedie previnenie, ktoré prerokúva
DK príslušného FZ. Delegát môţe podať v tejto časti aj podnet na zmenu klasifikácie popisu priestupku, pokiaľ ho R
nesprávne uviedol do ZoS.
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4 - strelci gólov
čas

číslo

priezvisko

stav

čas

číslo

priezvisko

stav

čas

číslo

priezvisko

stav

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

ZOS

D: KONTROLNÉ ZISTENIA S PRED A POČAS STRETNUTIA
Príprava stretnutia

veľmi dobrá

dobrá

nevyhovujúca

Je súhrnným zhodnotením prípravy organizátora na stretnutie a splnenie jeho povinností organizátora v zmysle športových
noriem a Zákona 1/2014 z. .z. Delegát v tejto časti stručne zhrnie svoje zistenia od časti správy pripravenosť porady po
marketingové zabezpečenie stretnutia . Delegát v nej hodnotí a vyjadruje zistenia - celkový pohľad na pripravenosť stretnutia.
Delegát stručne uvedie stav organizácie stretnutia, aj aké opatrenia boli prijaté pre úspešné zvládnutie stretnutia, prípadne
pochybenia, alebo nesplnenia si povinností organizátora stretnutia. Delegát uvádza postup organizátora v prípade rizikového
stretnutia.
Pripravenosť porady pred stretnutím

veľmi dobrá

dobrá

nevyhovujúca

Porada pred stretnutím zabezpečuje pre delegované osoby (delegát, rozhodcovia), druţstvá (napr. vedúci druţstiev) a
organizátora prvotné informácie o stave prípravy stretnutia. Porada nemá za účel organizovať stretnutie a vydávať pokyny, ale
má načasovať postup jednotlivých krokov k času zahájenia stretnutia, prípadné vstupy do tohto časovania (napr. minúta ticha,
gratulácie na HP a podobne), ktoré organizátor pripravil. Organizátor oboznámi delegáta s pripravenými podmienkami pre
stretnutie, odovzdá mu zoznam US (prípadne podávačov lôpt, SBS) a informuje ako zabezpečil podmienky pre úspešné
zvládnutie stretnutia po organizačnej stránke. Obsah, forma a trvanie porady záleţí na podmienkach nastavených FZ. FZ má
právo určiť, aké informácie musí organizátor poskytnúť delegovaným osobám na porade pred stretnutím a má aj moţnosť
touto cestou zabezpečovať prienik organizačných opatrení, vstup do organizácie pri presadení určitých úloh, nariadení
a podobne.
Stav HP a ihriska

veľmi dobrý

dobrý

nevyhovujúci

Usporiadajúci klub pripraví k hre hraciu plochu podľa pravidiel futbalu. HP musí byť spôsobilá k hre. Ak sa stretnutie
neodohrá z dôvodu nepripravenosti hracej plochy vrátane náhradnej hracej plochy delegát uvedie dôvod prečo sa stretnutie
neodohralo. Pripravená HP je pre hru veľmi dôleţitá (napr. správne vyznačenie v zmysle PF). V súčasnosti je k dispozícii
viacero povrchov HP. V zmysle pravidiel futbalu má svoje náleţitosti , ktoré musia byť zabezpečené, aby stretnutie bolo
regulárne. Kontrolu HP vykonáva R stretnutia. Zistenia, ktoré má oznámi delegátovi zväzu spolu s podnetmi na prípadné
odstránenie. Delegát tieto zistenia uvedie vo svojej správe. Vzhľadom k tomu, ţe počasie a jeho vplyv má na HP zásadný účinok
je správne, ak sa uvedie aj tento faktor. Zmeny podmienok sú moţné aj v priebehu stretnutia. V prípade, ak je HP nespôsobilá
k hre (rozhodnutie R) delegát presne popíše jej stav.
Okolie HP má vplyv na priebeh samotnej hry. Rôzne predmety v jej blízkosti (reklamné tabule, oplotenie, náhradné bránky
a pod.) môţu mať rušivý účinok na hráčov ako aj na rozhodcov. Súčasťou stavu ihriska sú lavičky pre náhradníkov
a realizačné tímy, ich stav a dostatočný počet miest. V zmysle PF je potrebné hodnotiť aj správne vyznačenie technickej zóny,
ktorá je pracovným miestom pre realizačné tímy a má svoje pravidlá. Je moţné vyjadriť sa k podmienkam pre prácu napr.
fotografov, miesta pre umiestnenie náhradného rozhodcu (v RFZ k miestu pre tabuľu na striedanie, náhradnú loptu), obsluhy
nosítok a podobne.
Stav pripravenosti štadióna a sektorov

veľmi dobrý

dobrý

nevyhovujúci

Delegát posudzuje pripravenosť štadióna (ak má štadión sektory, tak aj tie) z pohľadu bezpečnosti a komfortu účastníkov
podujatia, ako aj celkovej organizácie. Očakáva sa, ţe organizátor pripraví pre účastníkov podujatia prostredie, ktoré
reprezentuje klub. Prostredie by malo byť čisté, estetické, organizačne prehľadné, zabezpečujúce pocit bezpečia pre aktérov
stretnutia, delegované osoby a hlavne divákov. Štadión by mal byť ohraničený oplotením, cez ktoré nie je moţné prenikať
ţiadnym osobám bez zaplatenia vstupného. Diváci by mali vstupovať na štadión cez vstupy s pokladňami. Pri vstupoch by mal
mať divák moţnosť získať prvotnú informáciu o jeho právach a povinnostiach, o organizácii podujatia a o cene vstupenky.
Štadión by mal divákovi ponúknuť moţnosť zaujať miesto podľa zakúpenej vstupenky, pohybovať sa vo vyhradenom priestore
s moţnosťou zakúpiť si občerstvenie, pouţiť sociálne priestory, pričom je ţiaduce aby tieto podmienky organizátor zabezpečil
pre muţov, ţeny, deti a občanov s telesným postihnutím.
Bezpečnostné opatrenia stretnutia

mimoriadne

štandardné

nevyhovujúce

V zmysle Zákona 1/2014 z. z. a športových noriem (Súťaţný poriadok, Pravidlá futbalu, Organizačný poriadok, Návštevný
poriadok) je organizátor povinný zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov stretnutia. Musí vytvoriť také podmienky, aby
nevznikali ţiadne bezpečnostné incidenty. Organizátor spravidla zabezpečuje mimoriadne, alebo štandardné bezpečnostné
opatrenia. V prípade, ak nespĺňa ţiadne z vyššie uvedených podmienok sú podmienky nevyhovujúce a dôjde k bezpečnostným
incidentom. Príkladom mimoriadnych opatrení je rizikové stretnutie. Delegát popíše zistený stav stručne podľa svojich zistení.
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Zabezpečenie podmienok družstiev

veľmi dobré

dobré

nevyhovujúce

Organizátor stretnutia by mal vytvoriť pre obe druţstvá rovnaké podmienky k hre. Medzi takéto podmienky patrí aj rovnaké
zabezpečenie pre druţstvá, pocit bezpečia a priateľské prostredie. Organizátor by mal zabezpečiť čisté šatne (s moţnosťou
uloţenia si vecí v uzamykateľnej miestnosti) a sociálnych priestorov. Vytvorenie podmienok pre prácu vedúceho druţstva,
trénerov, a ďalších členov realizačných tímov. Organizátor vytvára aj podmienky pre ďalšie osoby (oficiálne osobnosti klubov,
prípadne oficiálna delegácia hostí) zúčastňujúce sa podujatia (prístup na vyhradené miesta, VIP a podobne). organizátor musí
zabezpečiť ochranu druţstiev vo vyhradených priestoroch, pri nástupe na HP a ihrisko. Podobné podmienky musí vytvoriť aj
v prípade pri odchode z HP a ihriska a ochrane osôb, ktoré sú vylúčené z hry, alebo vykázané z technickej zóny. Rovnaké
moţnosti prípravy musia mať druţstvá k prístupu na HP a k oficiálnym loptám pred začiatkom stretnutia. Je ţiaduce, aby
v prípade, ţe sa HP pred stretnutím polieva bola takáto informácia poskytnutá aj hosťujúcemu druţstvu. V prípade ak
hosťujúce druţstvo neprejaví súhlas s polievaním, nemala by sa HP polievať. Nad rámec rovnakých prístupov je prípadné
poskytnutie prostriedkov na regeneráciu, občerstvenia hráčov a členov realizačného tímu napríklad podávaním teplého nápoja
v sychravom počas, poskytnutie pokrývok a podobne. Kladné hodnotenie si zasluhuje ústretovosť organizátora napr. pri
pomoci s náhradnou výstrojov a podobne.
Zabezpečenie podmienok D osôb

veľmi dobré

dobré

nevyhovujúce

Delegované osoby (R a D), ktoré sú na stretnutie vyslané riadiacim zväzom majú mať vytvorené podmienky pre nerušený výkon
svojho poslania. Organizátor musí predovšetkým zabezpečiť ich ochranu počas celého pobytu na štadióne. K tomu vyčleňuje
osoby ktoré sú k dispozícii týmto osobám, chránia ich a plnia ich oprávnené poţiadavky. Organizátor musí zabezpečiť chránené
parkovisko k zaparkovaniu motorových vozidiel delegovaných osôb, uzamykateľnú šatňu (v najvyšších súťaţiach sa odporúča
zabezpečiť šatne pre R a D zvlášť), ostrahu pred šatňou, vybavenie šatne (stoličky, stôl, skrinka na odev) prístup k PC, tlačiarni,
prípadne kopírovaciemu stroju a telefónu. Dôleţitou súčasťou zabezpečenia je zabezpečiť sociálne zázemie pre rozhodcov
a prípadné občerstvenie v čase ich pôsobenia v mieste konania stretnutia. Na tribúne (alebo na vytvorenom vyvýšenom mieste)
je povinnosťou organizátora zabezpečiť chránené a označené miesta pre delegáta s dobrým výhľadom na HP. Delegátovi by
mala byť k dispozícii osoba, ktorá prenáša prípadné poţiadavky a informácie medzi D a HU. Pre zvýšenie komfortu podmienok
delegovaných osôb sa odporúča prístup k elektrickej energii na tribúne, pripojeniu na internet, alebo WIFI.
Zabezpečenie podmienok médií

veľmi dobré

dobré

nevyhovujúce

Zabezpečenie pracovných podmienok pracovníkom médií je pre propagáciu športu a futbalu ţiaduce. Pracovníci médií sa na
stretnutia zásadne akreditujú. Tým organizátor vie, aké médiá sa stretnutí zúčastňujú a podávajú o ňom informácie širokej
verejnosti. Pre úspešnú spoluprácu s osobami z mediálneho prostredia sa odporúča zabezpečiť prístup im prístup k zdroju
elektrickej energie, prípadne prístupu na internet, alebo vytvoreniu siete WIFI, vyčleneniu priestoru pre ich sústredenie
(miestnosť pre novinárov), vytvorenie miest na tribúne (pre novinárov a reportérov) prípadne v mieste s dobrým výhľadom na
HP, s moţnosťou písania na pevnej podloţke a uloţeniu si pracovných pomôcok (PC) na takúto podloţku. V prípadoch, ak je
stretnutie vysielané TV organizáciou je potrebná spolupráca organizátora so štábom televízie, alebo štábmi, ktoré snímajú
stretnutia pre spravodajské účely.
Zdravotné zabezpečenie stretnutia
miestnosť ošetrenia
áno

nie

veľmi dobré

miestnosť DK
áno

nie

dobré

prítomnosť lekára
áno

nie

defibrilátor
áno

nie

nevyhovujúce
prítomnosť sanitky
áno

nie

nosidlá s obsluhou
áno

nie

Zdravotné zabezpečenie stretnutia musí byť pre organizátora vysoko preferovanou oblasťou organizácie športového podujatia.
Povinnosti organizátora v tejto oblasti určuje Zákon 1/2014 z. z. Organizátor podujatia musí zabezpečiť počas organizovaného
stretnutia také sily a prostriedky zdravotného zabezpečenia, ktoré mu v pomôţu zvládnuť prípadné zdravotné problémy hráčov,
organizátorov, divákov a delegovaných osôb. V prípade posudzovania zdravotného zabezpečenia je dôleţité vychádzať zo
základných poţiadaviek športových noriem ako sú napr. účasť lekára, zdravotníka, záchranára, alebo inej odborne pripravenej
osoby na stretnutí, miestnosti k ošetreniu, jej vybavenia a poţiadaviek riadiaceho orgánu uvedených v rozpise súťaţí. Je veľmi
ţiaduce aby organizátor dbal na prítomnosť zdravotníkov pre divákov, ktorých zdravotný stav nepozná, ale musí zabezpečiť,
aby v prípade zdravotných problémov poskytol prvú pomoc aj tejto skupine účastníkov podujatia. Dôleţitým prvkom na podujatí
je prítomnosť sanitného vozidla, ktoré s vysokou určitosťou zabezpečí rýchlejší prevoz pacienta do zdravotníckeho zariadenia,
ako privolaná sanitka cez systém RZP.
V stretnutiach najvyšších súťaţí sa delegát vyjadruje k pripravenosti miestnosti pre prípadnú dopingovú kontrolu (miestnosť
DK) a jej vybavenia. Delegát popisuje stav zdravotného zabezpečenia komplexne.
Marketingové zabezpečenie stretnutia
reklamné panely
áno

nie

veľmi dobré

lopty
áno

nie

dobré

mix zóna a sp. steny
áno

nie

nevyhovujúce

bulletin
áno

nie

stojan lopty
áno

nie

podmienky TV
áno

nie

Marketingové povinnosti vychádzajú z určitých dohôd a zmlúv o propagácii partnerov. V prípade, ak riadiaci orgán kontroluje
dodrţiavanie takýchto povinností delegát zaznamená splnenie povinnosti. V popise uvádza len neplnenie takýchto povinností.
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Správanie sa divákov na stretnutí

veľmi dobré

HNS a NS sa divákov
áno

nie

dobré

rasistické a iné prejavy
áno

nie

nevyhovujúce

bezpečnostné incidenty
áno

nie

použitie pyrotechniky
áno

nie

Organizátor športového podujatia predpokladá, ţe diváci na podujatí sa budú správať v športovom duch (fair – play) a budú
rešpektovať napr. rozhodnutia rozhodcu či organizátora. V prípadoch neštandardného správania je povinnosťou organizátora
upozorniť diváka na nápravu, prípadne urobiť opatrenia, ktoré zamedzia neţiaducemu správaniu. Delegát je povinný
porušenia tohto charakteru uviesť vo svojej správe s presným popisom správania sa divákov.
Hrubé nešportové správanie priaznivcov. Za hrubé nešportové správanie sa povaţuje, ak priaznivci ktoréhokoľvek druţstva
(nachádzajúci sa v areáli štadióna, v sektore alebo priestore) sa dopustia uráţlivého pokrikovania na delegovanú osobu, hráča,
člena realizačného tímu, funkcionára SFZ alebo jeho člena, na iného diváka na štadióne pred, v priebehu stretnutia a po jeho
ukončení. Ak diváci vnesú na štadión, do sektoru alebo priestoru, alebo pouţijú strelné zbrane, chladné zbrane, pyrotechniku
alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, ţivot alebo zdravie osôb zúčastňujúcich sa stretnutia alebo iného
podujatia. Ak sa diváci dopustia masových výtrţností, vyprovokujú bitku, dopustia sa fyzického napadnutia alebo pokusu o
napadnutie iných osôb. Vniknú na hraciu plochu, dopustia sa inzultácie alebo fyzického napadnutia delegovanej osoby, hráča,
člena realizačného tímu, funkcionára SFZ alebo jeho člena alebo člena usporiadateľskej sluţby. Hádţu na hraciu plochu
akékoľvek predmety.
Osobitou kategóriou s váţnejšími dôsledkami je pouţívanie hrubých uráţlivých prejavov verbálnej povahy alebo iných prejavov
hanobiacich príslušnosť k rase, farbe pleti, sexuálnej orientácii, jazyku, národnosti, z dôvodu viery alebo etnického pôvodu.
Delegát je povinný takéto správania sa divákov uviesť v správe delegáta. Ak to situácia umoţňuje (nie je moţné zisťovať
previnilca napr. v dave, ktorý má davovú silu, prípade je organizovaný a pod.) je Hu a US povinná identifikovať priaznivcov
druţstiev (sektor alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú na základe predaných vstupeniek priaznivci domáceho, alebo
hosťujúceho druţstva, sektor alebo priestor domácich a hostí) a nahlásiť tieto údaje delegátovi. Ak nie, delegát túto skutočnosť
uvedie do svojej správy.
Bezpečie na podujatí znamená pocit bezpečia jeho účastníkov, uchovanie zdravia pred zranením a úrazom, nemať pocit
nebezpečia, záchrana, alebo aj ochrana pred rizikom a nebezpečím. Bezpečnostné prostredie podujatia je spoločenské prostredie
v ktorom sú vytvorené podmienky existencie a činností, vzťahov všetkých subjektov účastných na športovom podujatí - divák,
organizátor , delegovaná osoba a pod. Bezpečnostným prostredím je vyčlenené územie, ktoré je vyčlenené pre pohyb osôb
v určených priestoroch. Z hľadiska bezpečnosti definujeme vnútorné bezpečné prostredie (na štadióne s identifikáciou miesta)
a vonkajšie bezpečnostné prostredie (konkrétnu lokalitu, mesto a jeho štvrte, obec a pod). V tomto prostredí musí byť kaţdý
subjekt chránený.
Bezpečnostné riziko charakterizuje jav, ktorý má potenciál poškodiť subjekt bezpečnosti (klub), alebo môţe mať negatívny
dopad na záujmy takéhoto subjektu. Bezpečnostným rizikom môţe byť ohrozenie záujmu (aj kriminálnym) činom, alebo jemu
sa blíţiacimi dôsledkami činnosti iných ľudí. V mnohých prípadoch ide o moţné následky udalostí, ktorá môţu narušiť
integritu určitého subjektu, jedinca, spoločenského útvaru dôsledkami činnosti iných ľudí. Fenomény, ktoré ohrozujú
bezpečnosť subjektov môţu spôsobiť ujmu, stratu, škodu, alebo viesť k neúspechu. Môţu z vnútorného hľadiska ohroziť
zdravie, ţivot s majetok občanov. Riziko je aj moţnosť, alebo nebezpečenstvo neúspechu, pocit krivdy a prípadné neţelané
udalosti a ich následky na organizáciu podujatia.
Bezpečnostné výzvy zahŕňajú situácie, ktoré vyţadujú prispôsobenie sa US adekvátne s reakciou na zmeny bezpečnostného
prostredia. Ich zvládnutie (napríklad hlásením hlásateľa) môţe zabrániť vzniku kríz, či ohrození, alebo umoţní v budúcnosti
ich efektívnejšie riešenie a zaručenie bezpečnosti.
Bezpečnostný incident je udalosť, ktorá spôsobila narušenie nastavenej bezpečnosti( organizačný a návštevný poriadok).
Znamená to, ţe došlo ku strate integrity v objekte alebo mimo neho. Za bezpečnostný incident treba povaţovať aj odhalený
pokus o prekonanie bezpečnostných opatrení. Existujú rôzne typy bezpečnostných incidentov, ktoré sa líšia svojimi dopadmi.
Môţeme sa stretnúť nezávaţnými incidentmi, ktoré neovplyvnia chod organizácie. S incidentmi závaţnejšieho charakteru napr.
porušenie nastavených pravidiel, aţ po najzávaţnejšie incidenty, ktoré znemoţnia činnosť celej organizácie. Bezpečnostné
incidenty, ktoré môţu vzniknúť ako následok pôsobenia bezpečnostných rizík kriminálne povahy môţu byť definované ako
porušenia zákona. Porušenie organizácie podujatia, jej organizačných opatrení je bezpečnostný incident.
Správanie sa družstiev a realizačných tímov

veľmi dobré

dobré

nevyhovujúce

V zmysle pravidiel futbalu a športových noriem je hráč a člen realizačného tímu povinný správať sa počas stretnutia športovo
a duchu Fair – play. Správanie druţstiev a realizačných tímov je potrebné posudzovať komplexne. Druţstvá (vedúci druţstva,
kapitán, hráči, realizačné tímy) majú v zmysle noriem povinnosti, ktoré musia dodrţiavať. Medzi tieto povinnosti zaraďujeme
napr.:
Povinnosť hosťujúceho klubu dostaviť sa včas na stretnutie, napomáhať usporiadajúcemu klubu pri zaisťovaní bezpečnosti
na ihrisku a hladkého a regulárneho priebehu stretnutia. Povinnosť vedúceho druţstva spolu s trénerom (asistentom)
dohliadať na disciplínu v druţstve, vyplniť pred stretnutím zápis o stretnutí v príslušných rubrikách a predloţiť ich spolu s
platnými registračnými preukazmi hráčov rozhodcovi, dodrţiavať všetky ustanovenia tohto SP a ďalších noriem, dodrţiavať
pokyny riadiaceho orgánu, pravidlá futbalu a rozpisy príslušných súťaţí, na ţiadosť rozhodcu preukázať svoju totoţnosť.
Povinnosti trénera druţstva dbať s vedúcim druţstva o disciplínu a poriadok v druţstve, ovládať pravidlá futbalu a základné
ustanovenia tohto SP a rozpisu súťaţe. Povinnosti hráčov druţstiev správať sa na ihrisku i mimo neho disciplinovane, plne
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rešpektovať nariadenia a pokyny rozhodcov, delegáta a členov usporiadateľskej sluţby, zodpovedajúcej za zabezpečenie
poriadku a bezpečnosti na štadióne, rešpektovať pravidlá futbalu, základné ustanovenia tohto SP a rozpisu súťaţe a riadiť sa
nimi. Povinnosti kapitána druţstva dbať spolu s vedúcim, trénerom a asistentom o disciplínu v druţstve, doplniť, prípadne
opraviť zostavy druţstva v zápise o stretnutí, podpisovať zápis o stretnutí a potvrdzovať správnosť údajov v ňom uvedených (je
zodpovedný za neoprávnený štart hráčov), oznámiť rozhodcovi odchod a striedanie hráčov, potvrdzovať v zápise totoţnosť
vylúčených a napomínaných hráčov svojho druţstva, potvrdiť dohodu klubov alebo výsledok ţrebovania o riadení stretnutia
laickým rozhodcom, prispievať spolu so svojimi spoluhráčmi a usporiadateľskou sluţbou k bezpečnosti rozhodcov, delegáta,
hosťujúcich hráčov, najmä pri ich odchode do šatne, po stretnutí zabezpečiť riadne spoločný pozdrav, odísť spolu s rozhodcami
ihneď do ich šatne, prevziať registračné preukazy, prípadne vysloviť svoje pripomienky a vypočuť si pripomienky rozhodcu,
delegáta, podpísať v zápise o stretnutí prevzatie preukazov svojho druţstva od rozhodcu stretnutia; v stretnutiach mládeţe
preberá registračné preukazy zodpovedný vedúci druţstva, byť označený viditeľnou páskou na ľavom rukáve v súlade s
pravidlami futbalu. Kapitán druţstva je oprávnený opýtať sa slušným spôsobom rozhodcu stretnutia na dôvod jeho rozhodnutia,
poţiadať rozhodcu o kontrolu preukazov súperových hráčov, príp. si aj opísať zápis o stretnutí, vykonať kontrolu totoţnosti
(konfrontáciu) hráčov súpera v súlade so SP a pravidlami futbalu, poţiadať rozhodcu o záznam prípadných námietok do zápisu
o stretnutí, najneskôr pred prevzatím registračných preukazov po skončení stretnutia.
Hrubého nešportového správania voči súperovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi, členovi
usporiadateľskej sluţby alebo divákovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna voči
nemu pouţíva hanlivé, pohoršujúce, uráţlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo poniţujúce posunky, alebo poniţujúce výroky,
hrubé uráţky, vyhráţanie gestá alebo pľuje.
D v zmysle týchto povinností pravdivo uvedie a zhodnotí ako sa druţstvá a realizačné tímy počas celého (pred, počas a po
skončení) stretnutia správali.
Odchody družstiev a rozhodcov z HP

bez nedostatkov

drobné nedostatky

vážne nedostatky

Odchod hráčov a delegovaných osôb z HP musí byť organizovaný a bezpečný. V polčasovej prestávke a hlavne po skončení
stretnutia (s podaním rúk) odchádzajú z HP najprv druţstvo hostí, rozhodcovia a nakoniec druţstvo domácich. US zabezpečuje
voľné prechody pre aktérov stretnutia, ich ochranu pred prípadným napadnutím iných osôb, vhadzovaniu predmetov do týchto
osôb, alebo oblievaním tekutinami . Porušenie takto nastavených podmienok je podkladom pre opísanie neţiaduceho stavu na
podujatí. V prípade porušenia bezpečnostných opatrení US pri odchode aktérov a R z HP je bezpečnostný incident. US musí
v takomto prípade identifikovať osoby, ktoré porušenie vykonali s úplným popisom udalosti. V prípadoch verbálneho
napádania hráčov, rozhodcov je vhodné presne popísať aké boli tieto vyjadrenia a identifikovať (US) osoby, ktoré sa takéhoto
správania dopustili.
Iné zistenia v priebehu stretnutia

áno

nie

V stretnutí sa môţe vyskytnúť udalosť, ktorá nemá svoju časť v SD. Medzi tieto moţno povaţovať napr. :
- nenastúpenie druţstva k stretnutiu
- nesplnenie povinnosti snímania stretnutie na video zariadenie.
- nariadenie PK, jeho realizácia a výsledok realizácie,
- vylúčenie hráča počas hry a jeho správanie sa počas odchodu z HP,
- vniknutie neţiaducej osoby na HP,
- problémy pri podávaní lopty do hry podávačom lôpt,
- prerušenie stretnutia a opis dôvodov prerušenia stretnutia,
- ošetrovanie hráčov na HP, ktoré trvá neúmerne dlho,
- uplatnenie inštitútu úprimnej ľútosti hráčom, funkcionárom ...
- neskoré doručenie zápisu o stretnutí do kabíny rozhodcu,
- zistenie neoprávneného štartu hráča D osobami,
- nedostavenie sa rozhodcu na stretnutie, postup D v takomto prípade,
- rozhodnutie D o určení rozhodcu stretnutia v prípadoch, ktoré mu ukladá SP,
dohoda druţstiev o odloţení stretnutia z dôvodu jeho neodohrania,
plnenie povinností z RS (videozáznam, počty US, povinnosti mať podávačov lôpt, a podobne)
zistenia, ktorým bol povedený D počas výkonu svojej delegácie, alebo ktoré získal na základe vlastných zistení (dohľad
nad opatreniami udelenými DK riadiaceho orgánu ako napr. zvýšený počet US, hranie stretnutia bez divákov, dohľad
nad plnením opatrení voči trénerovi druţstva a podobne),
prevedenie prípadného pohovoru s trénerom, kapitánom druţstva v polčasovej prestávke v zmysle SP,
riešenie NS sa divákov na štadióne usporiadateľskou sluţbou a podobne.
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E: KONTROLNÉ ZISTENIA PO STRETNUTÍ
Incidenty po stretnutí

áno

nie

D uvádza zistenia, ktoré udiali po skončení stretnutia. Táto časť SD je vytvorená pre zistenia po skončení stretnutia, ktoré je
emotívne silnejšie, ako polčas stretnutia. záznam slúţi na popis udalostí ktoré môţu negatívne zasiahnuť do integrity osôb ako
aj k narušeniu atmosféry(napr.: odmietnutie divákov rozísť sa po skončení stretnutia, poškodenia majetku účastníkov
podujatia, zásah zloţiek MP, PZ alebo iných udalostí) , alebo organizácie stretnutia.
Námietky kapitánov

áno

nie

V zmysle RS môţe K druţstva uviesť po skončení stretnutia námietky ( výsledku stretnutia; priebehu stretnutia; náleţitostiam hracej plochy;
štartu niektorého súperovho hráča; výstroja hráčov súperovho druţstva; striedaniu náhradníkov; popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov)

R uvedie v ZOS a D vo svojej správe obsah námietky. D sa k predmetnej námietke v tejto správe vyjadrí
Kapitán však nesmie namietať voči výkonu R, AR, NR. K výkonu R, AR, NR patria jeho rozhodnutia, súvisiace s uplatňovaním
pravidiel hry (napr.: uznanie, resp. neuznanie dosiahnutého gólu; nariadenie, resp. nenariadenie pokutového kopu; udelenie,
resp. neudelenie osobného trestu - ŢK, ČK; rozhodnutia R alebo AR pri uplatnení pravidla XI – hráč mimo hry, resp. hráč v
postavení mimo hry a pod.). V prípade ak K trvá na zápise akéhokoľvek podania R sa odporúča túto skutočnosť uviesť.
Pripomienky kapitánov

áno

nie

V zmysle čl. 97 Súťaţného poriadku môţe K druţstva po skončení stretnutia vysloviť svoje pripomienky a vypočuť si
pripomienky rozhodcu a delegáta. Ak kapitán vyuţije túto moţnosť delegát obsah pripomienky zaznamená pre príslušnú
komisiu riadiaceho zväzu. K pripomienke sa delegát nevyjadruje. V správe však musí uviesť, aké pripomienky vyslovil na adresu
K.
Využitie videotechniky D osobami

áno

nie

Vyuţitie, alebo nevyuţitie videozáznamu delegátom (PR) sa zaznamená. V prípade ak nie sú splnené poţiadavky na moţnosť
vzhliadnuť video záznam z akýchkoľvek zistených skutočností (nesprávne nasnímaný záznam zo stretnutia, nemoţnosť
vzhliadnuť záznam napr. na zobrazovacom zariadení PC, nedostatočné technické zabezpečenie podmienok vzhliadnutia videa
v zmysle RS a podobne) je D povinný túto skutočnosť uviesť.
F: VYHODNOTENIA PO STRETNUTÍ
Vyhodnotenie výkonu rozhodcov
Prijatie vyhodnotenia rozhodcami

áno
áno

nie
nie

Vyhodnotenie Fair – play D s rozhodcom

áno

nie

D (PR) je povinný v zmysle SP SFZ spravodlivo vyhodnotiť výkon R stretnutia. Ak takéto hodnotenie nebolo moţné vykonať
z akéhokoľvek dôvodu D uvedie v poloţke iné zistenia dôvody. R môţu ale aj nemusia prijať hodnotenie D (PR), čo D uvedie
vo svojej správe, ale neuvádza dôvod. Dôvod sa uvádza v časti PR a je pre komisiu rozhodcov.
D vyhodnocuje stretnutie v oblasti Fair Play v zmysle RS v spolupráci s R (a PR), aby bolo hodnotenie spravodlivejšie. Výsledky
uvedie v tabuľke FP.
Iné zistenia

áno

nie

Časť Iné zistenia SD slúţi D pre uvádzanie iných zistení, alebo pre prípad, ak prípadný iný popis zistení, ktorý sa nezmestil do
inej limitovanej časti správy. V tejto časti je moţné zaznamenať aj udalosti dotýkajúce sa Fair – play hodnotenia.
Vyhodnotenie činnosti US

V zmysle SP je D povinný po skončení stretnutia vyhodnotiť priebeh stretnutia. Stretnutie vyhodnocuje s ústretovým zástupcom
klubu, alebo s Hlavným usporiadateľom. D vo svojej správe stručne uvedie svoje pozitívne a negatívne zistenia zo stretnutia ,
ktoré zároveň tvoria podklad na spracovanie Oznámení o nedostatkoch v stretnutí. V prípade , ak nemôţe vyhodnotiť stretnutie
s nikým, uvedie to do správy. D je vţdy povinný stručne popísať vyhodnotenie US.
Celkové vyhodnotenie stretnutia

veľmi dobré

dobré

vyhovujúce

D v tejto časti správy vyhodnotí stretnutie na základe všetkých zistení a uvedených skutočností.
G: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Oznámenie o nedostatkoch

A

N

Fotodokumentácia zo stretnutia

A

N

Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí tvorí tlačivo, ktoré Delegát vyplní (CL a II L. prípadne i v RFZ) a ktorého obsah tvorí
informáciu pre DK a kluby zúčastnené na stretnutí o nedostatkoch ktoré mali výrazný vplyv na priebeh stretnutia.
D má v zmysle Zákona č. 1/2014 z. z. právo vyhotovovať zo stretnutia fotodokumentáciu, alebo videozáznam slúţiaci na bliţšie
ozrejmenie udalostí, ktoré sa na stretnutiach udiali. Ak tak urobí uvedie túto skutočnosť do správy a materiál zašle riadiacemu
zväzu (DK, ŠTK) ako informáciu emailovou poštou, na CD nosiči a podobne. Fotografia a videozáznam tvoria výraznú pomoc
pre konanie pred
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H: VYHODNOTENIE FAIR - PLAY
Hodnotená oblasť
1
2
3
4
5

Červené a žlté karty
Pozitívna hra družstva
Rešpektovanie súpera
Rešpektovanie rozhodcov stretnutia
Správanie sa predstaviteľov družstva

6

Správanie sa obecenstva

Súčet pridelených bodov

Maximálny počet
bodov

Družstvo
Domáci

Hostia

10
10
5
5
5
5
40/35

Výsledok hodnotenia fair - play

SFZ a riadiaci orgán futbalových súťaţí rešpektujúc princíp Fair – play organizujú súťaţ FAIR PLAY v
súťaţiach hraných na celom území SR. Súťaţ sa zameriava na presadzovanie zásad Fair Play.
Súťaţ je hodnotená v súlade s hodnotením FIFA, ktoré sú minimálne upravené na podmienky SFZ. Hodnotia sa
všetky druţstvá v súťaţných futbalových stretnutiach. Súťaţí sa v zmysle pravidiel prijatých SFZ, ktorými sa
riadia hodnotitelia súťaţe.
Hodnotiteľmi súťaţe Fair play sú Delegáti v spolupráci s R a v najvyšších súťaţiach aj s pozorovateľmi
rozhodcov.
Hodnotenie FAIR PLAY
Súťaţ Fair – play má za cieľ, aby sa v stretnutiach a súťaţiach správali všetci športovci, rozhodcovia, funkcionári
a diváci čestne, rytiersky v duchu pravidiel futbalu za dodrţiavania etických princípov správania sa športovca,
rozhodcu, funkcionára a diváka. V prípadoch, keď dôjde k vysoko pozitívnym činom v tejto oblasti propagovať
jednotlivcov, alebo kolektívy. Dodrţiavaním princípov Fair – play bojovať proti podvádzaniu, drogám, dopingu,
hazardu, korupcii, vandalizmu, futbalovému fanatizmu, rasizmu a fašizmu. V jednotlivých futbalových
stretnutiach dosiahnuť aby aktéri mali vytvorené rovnaké podmienky. Hodnotenie má za cieľ potierať všetky
formy negatívneho správania sa kohokoľvek, kto naruší tieto princípy.
Kaţdý riadiaci orgán súťaţí hodnotí súťaţ Fair – play vo všetkých súťaţiach. Vyhodnocuje kaţdoročne najlepšie
druţstvá, hráčov, rozhodcov v tejto oblasti. Pozitívne skutočnosti získané v súťaţi by mal zverejňovať v médiách,
ako príklad pre ďalších športovcov.
Fair - play súťaţ sa hodnotí v šiestich základných oblastí hodnotenia.
1. Udelenie osobných trestov hráčom oboch druţstiev ţltou, alebo červenou kartou.
2. Pozitívna hra druţstiev.
3. Rešpektovanie súperov.
4. Rešpektovanie rozhodcovských rozhodnutí.
5. Správanie sa predstaviteľov druţstiev.
6. Správanie sa obecenstva.
Kaţdá hodnotená oblasť má pridelenú najvyššiu moţnú známku, ktorá je pre hodnotiteľa záväzná. V zmysle
kritérií a subjektívneho zhodnotenia pridelí hodnotiteľ v kaţdej oblasti príslušný počet bodov. Počet bodov sa
udeľuje v rádovej jednotke bez desatinného čísla. Súčtom čísiel jednotlivého druţstva získa hodnotiteľ súčet, ktorý
vynásobí číslom 10 a tento výsledok vydelí počtom maximálnych moţných pridelených bodov (35/45) a získa
výsledok hodnotenia.
Výsledok hodnotenia sa uvádza na stotinu čísiel napr. 8,25. V celkovom hodnotení druţstva za súťaţný ročník sa
súčty výsledkov hodnotenia sčítajú a vydelia počtom odohraných stretnutí.
Kritériá
1. Červené a ţlté karty:
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov. Z tohto hodnotenia sa odčítavajú body za udelené červené
a ţlté karty v stretnutí pre jednotlivé druţstvo. Červená karta má hodnotu – 3 bodov a ţltá karta má hodnotu – 1
bodu. V prípade ak je ten istý hráč napomenutý v jednom stretnutí najprv ţltou kartu a neskoršie bol opäť
napomenutý opäť ţltou kartou a rozhodca mu udelí v zmysle Pravidiel futbalu červenú kartu potom sa do
hodnotenia započítavajú len – 3 body ako pri červenej karte. V prípade, ak je ten istý hráč napomenutý ţltou
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kartou a neskôr ho rozhodca vylúči z hry udelením červenej karty tak sa do hodnotenia počítajú 1 a 3 body čo je v
súčte 4 body. V tomto kritériu sa môţe vyčísliť celkovo aj mínusová hodnota bodov.
2. Pozitívna hra
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 10 bodov a minimálny počet je 1 bod. Pozitívna hra počas stretnutia má
v sebe dva rôznorodé aspekty. Pozitívny a negatívny aspekt. V pozitívnom aspekte sa v hre prejavujú prvky útočnej
taktiky, zrýchlenia hry, vytrvalosti hrať o víťazstvo v stretnutí, mnoţstvom gólových šancí ale aj vstrelených gólov,
hra je zo strany druţstva atraktívna pre divákov. V negatívnom aspekte sa v hre prejavujú tendencie
spomaľovania hry, zdrţovacej taktiky, častého porušovania pravidiel futbalu, simulovania hráčov, defenzívnej
taktiky, keď hra nie je atraktívna pre divákov.
V oboch herných prejavoch sa tempo a atraktivita hry javí vţdy v rôznych pohľadoch a preto je len na
subjektívnom hodnotení hodnotiteľa v akej škále stupnice udelí body za prejav pozitívnej hry.
3. Rešpektovanie súpera.
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 5 bodov minimálny počet je 1 bod. Hodnotenie tohto kritéria by malo
vychádzať z pozitívnych postojov hráčov k svojmu súperovi. Hráči musia rešpektovať Pravidlá futbalu, SP a
súpera. Pri hodnotení sa prihliada na závaţnosť udelených trestov ale nie na ich počet. Pozitívne sa hodnotí
pomoc pri zranení a pomoci súperovi. Beţné správanie sa hráčov nie je moţné ohodnotiť najvyšším, ako 5
bodovým ohodnotením.
4. Rešpektovanie rozhodcu.
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 5 bodov minimálny počet je 1 bod. Kladný postoj hráča k rozhodnutiam
rozhodcu a asistentov je pozitívom v tomto kritériu. Od hráčov sa očakáva rešpektovanie rozhodnutí rozhodcov. V
tomto kritériu je potrebné prihliadnuť na závaţnosť udelenia osobných trestov, negatívnych javov ako je
podvádzanie a simulovanie hráča a podobne. Beţné správanie sa hráčov voči rozhodcovi nie je moţné ohodnotiť
najvyšším, ako 5 bodovým ohodnotením.
5. Správanie sa predstaviteľov klubov.
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 5 bodov minimálny počet je 1 bod. Toto kritérium má svoje pozitívne a
negatívne aspekty. Medzi predstaviteľov klubov zaraďujeme funkcionárov a majiteľov klubov, vedúcich druţstiev,
trénerov, asistentov trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, zástupcov klubov a usporiadateľov stretnutí. V
pozitívnom aspekte sa predstavitelia klubov správajú slušne, spoločensky a športovo. Vplývajú na hráčov aby
bojovali v duchu pravidiel a rešpektovali rozhodnutia rozhodcov. V hre a súťaţení pouţívajú len dovolené
športové, technické, taktické a morálne dovolené prostriedky, postupy, taktiky a správanie. V negatívnom aspekte
dochádza k rôznym ohrozeniu účastníkov hry, slovným uráţkam, neverbálnym vyjadreniam, fyzickému
napádaniu, provokáciám, teatrálnym výstupom predstaviteľov klubov, nerešpektovaniu výkonu rozhodcov,
uráţkam súpera, divákov, delegovaných osôb a podobne. Takéto správanie nie je v súlade s očakávaním a je
odcudzenia hodné. Beţné správanie sa predstaviteľov klubov nie je moţné ohodnotiť najvyšším 5 bodovým
ohodnotením.
6. Správanie sa obecenstva.
Maximálny počet bodov tohto kritéria je 5 bodov minimálny počet je 1 bod. Obecenstvo na futbalovom štadióne
tvorí významný prvok stretnutia. Podpora fanúšikov pre hráčov je ţiadaná a tvorí kulisu stretnutia. Správanie sa
divákov je moţné rozdeliť do niekoľkých skupín. Medi ne patrí napríklad: V pozitívnom aspekte správania sa
obecenstva s podporou fanúšikov, s pouţívaním pozitívnej choreografie, povzbudzovaním druţstva, slušným
pokrikom, spievaním, rešpektovaním rozhodnutí rozhodcu, ocenenie výkonu súpera čo v konečnom dôsledku
vytvára priateľskú atmosféru na štadióne. Pozitívom v správaní divákov je aj pouţívanie zaujímavých
transparentov a pútačov.
V negatívnom aspekte správania sa obecenstva sa prejavujú reakcie fanúšikov na výkon hráčov, rozhodnutia
rozhodcov, na fanúšikov súpera uráţkami, nadávkami, na adresu hráčov rozhodcov funkcionárov a podobne.
Vyuţívaním rôznych foriem zastrašovania, nedovoleným pouţívaním pyrotechniky, uráţlivých transparentov a
pútačov, vyvolávanie konfliktov a bitiek, ako aj iných negatívnych javov počas stretnutia. Beţné správanie sa
divákov, ktorí neprejavia svoju účasť povzbudzovaním ale len pasívnym pozeraním stretnutia nie je moţné
ohodnotiť najvyšším 5 bodovým ohodnotením. Toto správanie je priemerné a netvorí pozitívnu divácku kulisu. V
prípade obzvlášť hrubého nešportového správania sa divákov je moţné hodnotenie upraviť aţ do mínusovej
hodnoty, najviac však do hodnoty – 3 bodov. Vo svojom hodnotení FP je hodnotiteľ povinný túto skutočnosť
zdôvodniť. Toto kritérium sa nehodnotí u druţstva, ak sa na stretnutí nezúčastní primeraný počet fanúšikov tohto
druţstva. Primeraným počtom fanúšikov klubu je skupina, ktorú tvoria minimálne 3 osoby.
7. Celkové hodnotenie.
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V celkovom hodnotení je moţné prideliť maximálne 40 bodov. V prípade neuplatnenia kritéria č. 6 sa konečná
maximálna hodnota zniţuje na 35 bodov. Po pridelené bodov jednotlivým kritériám sa vykoná výpočet
priemerného výsledku hodnotenia.
V ISSF systéme sa v tomto prípade nevpisuje do časti 6 ţiadne číslo, ani 0.
Príklad výpočtu priemerného výsledku:
a) plný počet 40 bodov: dosiahnutý súčet bodov je napr. 34. Výpočet : 34 x 10 = 340 : 40 = 8,50 bodov.
b) počet bodov 35: dosiahnutý súčet bodov je napr. 27. Výpočet : 27 x 10 = 270 : 35 = 7,71 bodov.
Výsledok hodnotenia sa uvádza na dve desatinné čísla.
8. Poznámka:.
V prípade výrazne pozitívneho prípadu Fair – play, alebo dôvody výrazného zníţenia hodnotenia daného
kritéria u druţstva napr. hrubé nešportové správanie sa hráčov, divákov a podobne sa vychádza zo správy
delegáta, ako celku v ktorom sú popisy jednotlivých zloţiek FP.
Spracoval dňa:

G ISSF

Vygeneruje ISSF

Pre úspešné uzatvorenie správy je potrebné kaţdú jej časť vyplniť!!

Odporúčanie: pri písaní správy sa odporúča spracovateľovi častejšie priebeţné uloţenie správy.
Úplne spracovanú a vyplnenú správu D uzatvorí. V prípade ak tomu tak nie je, správa nie je správne a ucelene
vyplnená. D musí urobiť kontrolu a odstrániť zistený nedostatok. Po odstránení nedostatku uzatvorí správu.
Správu si D uloţí v PDF formáte do svojej dokumentácie vo svojom PC. IS sa uloţením vygeneruje spracovateľ
správy.
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