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Charakteristika stretnutia: Derby stretnutie priemernej úrovne hrané pred 1418 divákmi. Aktívnejší domáci mali v stretnutí navrch,
herne dominovali, na rozdiel od hosťujúceho mužstva si vypracovali aj šance na strelenie gólov a napokon zaslúžene v stretnutí zvíťazili.
Rozhodcovia náročné stretnutie zvládli a mali ho pod kontrolou.

1 APLIKÁCIA PRAVIDIEL FUTBALU

ROZHODCA

(mínus, normál, plus)

+ rozlišovanie – DH a NH, priestupkov, PVK a NVK
n posudzovanie NS, HNS a surovej hry
+ posudzovanie sotenia, držania, hry lakťom
Minúta Popis situácie, správnosť rozhodnutia R v

+ rozlišovanie úmysel. a neúmysel. Hrania lopty rukou
n realizácie štandardných situácií
n iné
ne/prospech (D,H), miesto priestupku

21‘ - správne neprerušil hru v strede HP po súboji hráčov, ktorí rovnakým spôsom (šlapákom) mali snahu získať loptu a vzájomne sa
zrazili (nutné ošetrenie hráča H č.11) – bez porušenia pravidiel,
30‘ - dovolené vrazenie H hráča do D útočníka, ktorý po následnom páde pred pokutovým územím H zahral na zemi úmyselne rukou
v očakávaní nariadenia voľného kopu v jeho prospech (rozhodcom správne nariadený PVK H za zakázanú hru rukou D hráča),
46‘ - nastrelená ruka D hráča útočníkom hostí v PÚ D z bezprostrednej blízkosti (ruka pri tele), rozhodca hru správne neprerušil,
66‘ - situácia v PÚ H, kde si H hráč č.20 v páde na zem a v snahe odkopnúť loptu nastrelil ruku (zjavné neúmyselné hranie rukou) –
rozhodca hru správne neprerušil,
74‘ – po centri do PÚ H správne rozhodcom nariadený pokutový kop v prospech D za držanie D hráča č.10 hráčom H č.27 v PÚ H mimo
súboj o loptu (NS), hráčovi H č.27 následne nesprávne za priestupok neudelil ŽK+ČK,
83‘ - situácia v PÚ domácich s domnelým zahraním lopty rukou D hráčom č.3 – hru správne neprerušil, k priestupku neprišlo
Komentár: Takmer bezproblémovo aplikované pravidlá futbalu, keď obom mužstvám vytvoril rovnaké podmienky na hru správnym
rozlišovaním zakázanej hry. Priebeh hry poznačený prehnanou bojovnosťou, mnohými nedovolenými zákrokmi, držaním súperov
v súboji o loptu, či mimo neho, na čo musel rozhodca reagovať mnohými prerušeniami hry. Často sa snažil preventívne verbálne
upozorniť hráčov pred takouto zakázanou hrou a to najmä v pokutových územiach (napr. upozornením v PH v 38‘ pri vzájomnom držaní
pred zahrávaním kopu z rohu D, napomenutím H hráča č.3 v 52’ za nešportové správanie opätovným držaním súpera ešte v PH pred
zahraním kopu z rohu D napriek upozorneniu rozhodcu, aby súpera nedržal). Pády hráčov hostí v 84‘ a 90‘ v pokutovom území D
nevyplynuli z porušenia pravidiel zo strany brániacich hráčov (vratké nohy H hráčov), rozhodca v týchto prípadoch správne neprerušil
hru. V stretnutí tiež musel často rozlišovať neúmyselnú, či zakázanú hru rukou – v tejto oblasti rovnako bezchybná aplikácia pravidiel.
Z globálneho pohľadu uplatnenia pravidiel škoda zaváhania po správne nariadenom pokutovom kope, kedy hráčovi H č.27 za
priestupkok neudelil ŽK s následnou nutnosťou vylúčenia z hry.

2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA

(mínus, normál, plus)

n predvídavosť – včasnosť udelenia prvého OT
- línia udeľovania OT
n spôsob udeľ. OT (ident. Potrestaných hráčov)
Minúta Popis situácie

- dôslednosť trestania NS, HNS
n reakcie na NS trénerov, funkcionárov, členov real. tímu
n iné

54‘- správne udelená ŽK hráčovi H č.27 za NS-zakázaná hra rukou, ktorou úmyselným spôsobom zmaril súperovú akciu (stred HP), 74‘neudelená ŽK+ČK hráčovi H č.27 po správne nariadenom pokutovom kope D za držanie súpera mimo súboj o loptu (NS) v NH, 78‘správne udelená ŽK+ČK hráčovi H č.27 za NS-držanie súpera rukou v sľubnej akcii bez možnosti hrať s loptou v NH v strede HP
(priestupok aj s podrazením súpera, prvotným v súboji však bolo držanie).
Komentár: Náročné derby stretnutie aj z hľadiska disciplinárnej kontroly. V úvode nechýbala snaha rozhodcu dať najskôr hráčom
verbálnym spôsobom najavo, čo nemieni tolerovať (tvrdšie ataky a držania v súbojoch), hráči však v ďaľšom priebehu hry agresivitu
v súbojoch aj naďalej preháňali, k videniu boli časté nedovolené využívania paží držaním súpera v súbojoch o loptu, či mimo neho (NS),
na čo rozhodca správne reagoval udeľovaním osobných trestov (s výnimkou 74‘). Množstvom správne udelených OT (ŽK v pomere 3:6
s jedným následným vylúčením hráča z hry po druhej ŽK boli správne) udržal hru a správanie hráčov pod svojou kontrolou, avšak porušil
líniu, keď po správne nariadenom PK nenapomenul hráča H č.27 za NS. Paradoxne, hráč H č.27 bol rozhodcom správne napomenutý
a napokon vylúčený z hry už o pár minút neskôr za iný priestupok.

3 FYZICKÁ KONDÍCIA

(mínus, normál, plus)

n vytrvalosť
n rýchlosť
n estetika
Pozičné postavenie, pohyb
n vzdialenosť od hry, neprekážať v hre
n diagonálny systém, úroveň flexibility
n zorný uhol (príslušný AR, herný moment)
Minúta Popis situácie

n pozičné postavenie pri štandardných situáciách
n účelnosť pohybu (eliminovanie zbytočného behu)
n iné

Komentár: Dobrý pohyb rozhodcu v stretnutí, zásluhou ktorého rozhodoval v dostatočnej blízkosti akcií. Nechýbala schopnosť
zašprinovať za rýchlou akciou s vyberaním vhodných pozičných postavení tak v priebehu hry, ako aj pri zahrávaní štandardných situácií.

Oblasť bez pripomienok.

4 SPOLUPRÁCA s AR a NR

(mínus, normál, plus)

n reakcie na signalizáciu, rozl. signálov, diskr. signály
n rozsah kompetencií (R – AR)
n rozdielne rozhodnutia
Minúta

n podpora a ochrana asistentov
n celkový dojem
n iné

Popis situácie

Komentár: Štandardný spôsob spolupráce v zmysle dohovoru. Komunikačný systém nemali k dispozícii. Škoda, pretože rada niekoho
z kolektívu by pravdepodobne pomohla rozhodcovi správne klasifikovať priestupok hosťujúceho hráča v 74‘ v PÚ H.

5 OSOBNOSŤ
Rozhodca odviedol nestranný a objektívny výkon. Bojovné stretnutie a správanie hráčov mal pod kontrolou najmä zásluhou správneho
rozlišovania zakázanej hry. Poriadok na ihrisku sa snažil urobiť aj častým udeľovaním osobných trestov, z ktorých niektoré boli navonok
prísne, aj keď v konečnom dôsledku akceptovateľné. Z videného nielen v tomto stretnutí, ale aj z minulosti sa však domnievam, že
disciplinárna kontrola stretnutia je pre rozhodcu prioritnou oblasťou k zlepšeniu do budúcnosti.

6 TÉMY PREDISKUTOVANÉ s ROZHODCAMI
Pozitíva : -bezproblémové rozlišovanie zakázanej hry
-rozlíšenie zakázanej hry rukou
-potieranie nedovoleného používania rúk v súbojoch
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Vylepšiť :
-disciplinárnu kontrolu stretnutia

ASISTENT ROZHODCU 1
n pozičné postavenie a pohyb
+ rozlišovanie medzi PMH a MH
n aktivita pri priest. mimo zor. uhla R, v blízkosti AR

Minúta

n činnosť pri štandardných situáciách
+ uplatňovanie signalizácie čakaj a pozeraj
n iné

Popis situácie

24‘, 34‘, 59‘ a 85‘- správne signalizácie HMH, v prvých dvoch prípadoch aj so správne aplikovaným prvkom čakaj a pozeraj, keď sa hráč
v PMH aktívne zapojil do súboja o loptu, 23‘- aktivita signalizovaním priestupku v jeho blízkosti
Komentár: Dobrý výkon asistenta v stretnutí. Bezproblémové rozlišovanie HMH, keď vedel citlivo uplatniť taktiku čakaj a pozeraj pri
zapojení sa hráča predtým stojaceho v PMH aktívne do súboja o loptu. Bez nedostatkov v ostatných činnostiach, pohybe a práci so
zástavkou. Bez nedostatkov v ostatných činnostiach, výkon bez pripomienok.
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ASISTENT ROZHODCU 2
n pozičné postavenie a pohyb
n rozlišovanie medzi PMH a MH
n aktivita pri priest. mimo zor. uhla R, v blízkosti AR

Minúta

n činnosť pri štandardných situáciách
n uplatňovanie signalizácie čakaj a pozeraj
n iné

Popis situácie

44’ a 79‘- správna signalizácia HMH, 84‘- aktivita pri priestupku v jeho blízkosti.
Komentár: Dobrý výkon asistenta v stretnutí, správne rozlíšenie HMH. V stretnutí nie príliš vyťaženým asistentom, svoje miesto si však
v situáciách, kedy to bolo potrebné, zastal. Pohyb na úrovni predposledného brániaceho hráča či lopty a dobrá práca so zástavkou
dotvorila dobrý dojem z jeho výkonu. Bez nedostatkov v ostatných činnostiach.
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NÁHRADNÝ ROZHODCA

Úlohy plnené v zmysle pokynov a nariadení. Dobrá kontrola lavičiek, správania členov realizačných tímov a náhradníkov. V 48’ správne
upozornil D trénera na vhodné správanie, čo bolo v tú chvíľu postačujúce riešenie. Väčšiu dôslednosť musí venovať aj kontrole výstroja
hráčov pri nástupe do II.polčasu, keďže D hráč č.9 si pod červený dres s krátkymi rukávmi oblekol čierny nátelník s dlhými rukávmi. Bez
nedostatkov v ostatných činnostiach, signalizovania striedaní, či nadstaveného času.
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ZÁVEREČNÝ KOMENTÁR

Rozhodcovia sa na stretnutie pripravili dôsledným dohovorom o spolupráci s kvalitnou predzápasovou rozcvičkou. Nie ľahké derby
stretnutie v spolupráci napokon zvládli, nedostatkom zo strany rozhodcu bolo nedotiahnutie priestupku hráča hostí v ich pokutovom
území v 74 min. stretnutia (chýbajúca ŽK+ČK). V II.polčase sa vyskytlo viacerých kritických situácií v pokutových územiach, preto som
považoval za nutné vzhliadnuť videozáznam po stretnutí: 66‘- situácia v pokutovom území H (bod1), kde si H hráč v páde na zem pri
snahe odkopnúť loptu z vlastného PÚ sám strelil do vlastnej ruky. Aj vzhliadnutý záznam ma utvrdil v tom, ako som to videl naživo, že zo
strany obrancu nešlo o úmyselné konanie, a že sa jednalo o zjavne neúmyselnú hru rukou. Rozhodca rozhodol správne, keď hru
neprerušil a nenariadil pokutový kop v prospech D, 74‘- rozhodca nariaďuje pokutový kop domáceho mužstva za držanie súpera rukami
s následným pádom oboch hráčov na zem. V tomto prípade brániaci hráč oboma rukami oblapil domáceho útočníka okolo pásu
a držaním, bez záujmu hrať s loptou zamedzil súperovi v pohybe a jeho snahe dostať sa k lopte. Takto videnú situáciu v stretnutí mi
potvrdil aj vzhliadnutý videozáznam. Keďže brániaci hráč nemal záujem hrať s loptou, rozhodca ho mal za NS napomenúť ŽK (ŽK+ČK),
čo sa v tomto prípade nestalo, 83‘- situácia v PÚ domácich s domnelým kontaktom ruky D hráča č.3 s loptou – z videozáznamu nie je
jasné (kamera od chrbta hráča), či obranca zahral loptu rukou, alebo vôbec ktorou časťou tela, záber jednoducho kontakt nezachytáva.
Rozhodca hru neprerušil, v spolupráci s AR1 mali situáciu v dobrom pozičnom postavení pod kontrolou. Obaja sa v hodnotení po
stretnutí vyjadrili, že žiadny kontakt ruky s loptou nezaznamenali, preto som ich rozhodnutie o neprerušení hry považoval za správne.
Dosiahnutý gól bol regulárny, z PK ho v 75‘ dosiahol D hráč č.6. Udelené OT boli správne. Rozhodca v 74’ neudelil ŽK+ČK hráčovi H
č.27 za NS (držanie súpera v NH bez snahy hrať s loptou). V 78’ bol tento hráč správne po ŽK+ČK vylúčený z hry už za iný priestupok
(bod2). Kapitáni po stretnutí námietky nemali, rozhodcovia vyhodnotenie DPR prijali. V stretnutí použili športtestre, komunikačný systém
k dispozícii nemali.
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