
Soutěž:   MČR ČSNS -  FOTBALOVÁ  SOUTĚŽ  NESLYŠÍCÍCH   

Utkání:                                          Kolo / číslo utkání     /   

Ročník             Den od  :  hod. 

 
  
 

 
 
  

Domácí: Hosté:  

R:     číslo průkazu:  Stadion 

AR1: číslo průkazu: Výsledek utkání:  Poločas utkání: 

AR2: číslo průkazu: Vítěz utkání: Diváků: 

4R:  číslo průkazu: Doba hry: Povrch hrací plochy: 

DS: číslo průkazu: Pozn. (TD): 

č. Příjmení a jméno hráče Datum narozen Stř. ŽK ČK č. Příjmení a jméno hráče Datum narozen Stř. ŽK ČK 

                                                      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Podpisem kapitáni potvrzují, 
že všichni hráči startují oprávněně 

Námitky 

 

 

 

 

 
 

podpis kapitána 

Námitky 
 

 
 
 
 
 
 
 

podpis kapitána 

Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku 

  

Podpisem kapitáni potvrzují totožnost vyloučených a provinivších se hráčů a příslušníků družstev, včetně přestupků oznámených delegátem svazu 

RP domácích převzal: RP hostů převzal: 

!!!!! Po skončení utkání do 24 hodin poslat emailem skenované zápisy z utkání předsedovi STK Fotbalu Jiřímu Kolískovi a předsedovi DK Jiřímu Bělohlávkovi !!!!! 

  ZÁPIS   

O UTKÁNÍ 



 

DOMÁCÍ Funkcionáři družstev HOSTÉ 
 (vedoucí družstev musí být uvedeni) 

Příjmení a jméno Datum narozen  Příjmení a jméno Datum narozen 

  Vedoucí   

  Trenér   

  Asistent   

  Lékař/zdravotník   

     

     

Pořadatelská služba – počet pořadatelů 
 

Jméno, příjmení a datum narozen hl. pořadatele: 

Hlavní pořadatel ve smyslu příslušných ustanovení SŘ vlastnoručním podpisem stvrzuje, 
že zejména zajistil: 

• pro účastníky utkání zdravotní službu První pomoci 

• kvalifikovanou obsluhu umělého osvětlení (má-li být použito) 

• pořízení videozáznamu z utkání (má-li být pořizován) 

• zabezpečení vozidel rozhodčích a delegátů svazu 

• skutečnost, že před, v průběhu ani po skončení utkání nedošlo k mimořádným 
událostem 

SPZ vozidel R, AR a DS:  

Podpis hlavního pořadatele před utkáním: 

 
Podpis hlavního pořadatele po skončení utkání: 

      

      

      

      

      

      

      

 

 Události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání (nehodící se škrtněte)  3  Funkcionáři domácí bez závad přestupky popsány ve zprávě 

 1  Zranění nehlášeno popsáno ve zprávě  4  Funkcionáři hostů bez závad přestupky popsány ve zprávě 

 2  Chování diváků bez závad popsáno ve zprávě  5  Povinnosti pořadatele bez závad závady popsány ve zprávě 
 

Hodnocení výkonů rozhodčích: 

 
R                                           AR1                                    AR2                                    4 R                  Podpis delegáta svazu 

FAČR prohlašuje, že všechny osobní údaje uvedené v zápisu o utkání jsou chráněny orgány FAČR a jejich funkcionáři podle zákonů ČR a řádů a předpisů FAČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejlepší hráč 

 číslo dres Jméno a příjmení - domácí  číslo dres Jméno a příjmení - hosté 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   

 
            Podpis rozhodčího 

 

!!!!! Po skončení utkání do 24 hodin poslat emailem skenované zápisy z utkání předsedovi STK Fotbalu Jiřímu Kolískovi a předsedovi DK Jiřímu Bělohlávkovi !!!!! 

 Zpráva rozhodčího o průběhu utkání  

Střelci branek: uvedení v kolikáté minutě, jaké číslo dresu a jméno autora branky Počet příloh:   


	Podpis rozhodčího

