POVINNOSTI ROZHODČÍHO
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rozhodčí musí být registrován v ČFSF
musí mít přidělenou licenci rozhodčího na daný soutěžní ročník
musí řádně reprezentovat ČFSF a vhodnou formou prosazovat její zájmy
musí znát a dodržovat PSF, řády a předpisy ČFSF
musí se průběžně seznamovat s dodatky a úpravami PSF
musí řídit utkání /v jakékoliv funkci/ v souladu s PSF, řády ČFSF a PS příslušné soutěže,
objektivně, nestranně a v předepsaném fyzickém a psychickém stavu
při řízení utkání /v jakékoliv funkci/ musí používat předepsanou výstroj.
při své činnosti musí plně spolupracovat s orgány ČFSF /KR, delegát utkání, ŘOS apod./
a plnit pokyny, které mu ukládají příslušné dokumenty ČFSF.
společně s delegátem prověřit stav hrací plochy, branky, funkčnost časomíry
seznámit se s delegací na jednotlivé utkání
zkontrolovat kvalitu míčů na utkání
před utkáním provede kontrolu ČP hráčů a členů tech. týmu družstva uvedených v ZU
mít k dispozici příslušné karty (ŽK, MK, ČK)
před a v průběhu utkání si plní povinnosti určené řády a PSF
podrobit se dechové zkoušce prováděné delegátem turnaje, zástupci ŘOS, členy VV
ČFSF, příp. státními orgány (policie)
po skončení turnaje řádně vyplní cestovní doklad a doklad na vyplacení odměny za řízení
utkání. Výše náhrady cestovného a odměny za utkání dle HS a rozhodnutí ŘOS

Další náležitosti a povinnosti řeší řády, PSF a směrnice ČFSF
Delegace na utkání CL 2010/11 :







delegaci na utkání provádí předseda KR ČFSF a je zveřejněna na: www.salovyfotbalfutsal.com v úseku Celostátní soutěže – Celostátní liga. Rozhodčí je povinen si své
nasazení aktuálně zkontrolovat, poslední změna zde může proběhnout maximálně dva
dny před dnem delegace
delegace je závazná. Pokud se nasazený rozhodčí nemůže dostavit, oznámí
neprodleně tuto skutečnost (nejpozději však tři dny předem) předsedovi KR
delegovaní rozhodčí cestují po vzájemné dohodě jedním vozidlem (případně
s delegátem) a jsou povinni volit nejkratší cestu z místa bydliště do místa konání
turnaje
dostavit se k turnaji nejpozději 60 minut před začátkem prvního utkání
utkání řídí v předepsaném obleku (šedostříbrný dres se znakem ČFSF, bílé kalhoty
/ne tepláky/ s černým páskem, bílé boty

