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§ 58 soutěžního řádu
Kontrola totožnosti
• Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v zápisu o utkání je
možné na žádost vedoucího družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před
úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu
utkání. Do schválení zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení
utkání je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém
poločase utkání.
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• Provádění kontroly totožnosti řídí rozhodčí, kterému je vedoucí kontrolovaného družstva
povinen předat Listinu hráčů. Kontroly totožnosti jsou povinni se zúčastnit všichni hráči
kontrolovaného družstva, vedoucí kontrolovaného družstva a vedoucí družstva
soupeře.
• Po zahájení kontroly totožnosti předá rozhodčí vedoucímu družstva, který o kontrolu
totožnosti požádal, Listinu hráčů a následně vedoucí kontrolovaného družstva
představuje vedoucímu soupeřova družstva jednotlivé hráče, o jejichž kontrolu
totožnosti vedoucí soupeřova družstva požádal. Pokud kontrolovaní hráči mají k
dispozici doklady prokazující jejich totožnost, předloží je vedoucímu soupeřova družstva
k nahlédnutí. Vedoucí soupeřova družstva je oprávněn klást kontrolovaným hráčům
dotazy směřující k ověření jejich totožnosti.
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• Po skončení kontroly totožnosti vrátí vedoucí družstva, který o kontrolu totožnosti

požádal, rozhodčímu Listinu hráčů a současně mu oznámí, zda namítá neoprávněný
start hráče. Tuto skutečnost rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.

• Je-li namítnut neoprávněný start hráče, rozhodčí přezkoumá totožnost tohoto hráče,
a to zejména dle údajů z předložených osobních dokladů. Pokud rozhodčí dospěje
k závěru, že se jedná o neoprávněný start, hráče nepřipustí k další účasti ve hře;
v opačném případě je hráč oprávněn pokračovat ve hře. Průběh, důvody a výsledek
přezkoumání totožnosti hráče rozhodčí zapíše do zápisu o utkání.
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• Hráč je povinen podrobit se kontrole a přezkoumání totožnosti. Za účelem provedení
kontroly a přezkoumání totožnosti je povinen: hráč, který nastoupil k utkání v průběhu
I. poločasu, setrvat na stadionu do zahájení II. poločasu utkání;
hráč, který nastoupil k utkání v průběhu II. poločasu, setrvat na stadionu do potvrzení
kontroly zapsaných údajů v zápisu o utkání vedoucími družstev.
• Za porušení tohoto ustanovení se nepovažuje, jestliže hráč nesetrvá na stadionu
z důvodů zvláštního zřetele hodných.
• Pokud hráč, jehož přezkoumání totožnosti má být rozhodčím prováděno, neumožní
přezkoumání totožnosti, rozhodčí tuto skutečnost výslovně zapíše do zápisu o utkání
a hráče nepřipustí k další účasti ve hře.
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RO nepřipustí hráče k další účasti ve hře:
Před zahájením 1. poločasu: hráč nesmí nastoupit v utkání, za tohoto hráče může mužstvo
doplnit do zákl. sestavy náhradníka uvedeného v ZoU, ale nesmí doplnit počet náhradníků.
Pokud jde o náhradníka tak hráč nesmí startovat v utkání a mužstvo nesmí doplnit počet
náhradníků.

Do zahájení 2. poločasu: hráč nesmí nastoupit do 2. poločasu a mužstvo pokračuje ve hře
s nižším počtem hráčů.

