
KAPITOLA 10: PŘÍPADY PŘI POUŽÍVÁNÍ 
TABLETU 

10.1 
Tři střídající hráči vstoupili do zóny pro střídání. 
Jakmile zapisovatel zaregistroval žádost a zazněl 
bzučák, trenér se rozhodl udělat jen dvě 
střídání. 
Jak by měl druhý rozhodčí postupovat? 
 
 
10.2 
Trenér poslal informace ke dvěma střídáním. 
Jeden střídající hráč vstoupil do zóny střídání, 
zatímco další teprve opouštěl rozcvičovací zónu. 
Kolik střídání by mělo být povoleno v rámci 
současných pravidel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 
Družstvo požádalo o střídání pomocí tabletu a 
hráč šel do zóny střídání. Protože hráč nebyl 
připraven ke hře (špatná nebo žádná cedulka 
s číslem, měl na sobě teplákovou soupravu,…), 
jeho družstvo bylo napomenuto za zdržování a 
střídání bylo zamítnuto. Jakmile bylo 
napomenutí uděleno, družstvo opět zažádalo o 
střídání. Je v pořádku, aby družstvo požádalo o 
střídání podruhé ve stejném přerušení? 

 
 

Řešení: 
Je to v pořádku, pokud nedojde ke zdržení. Proto 
druhý rozhodčí jednoduše provede dvě střídání. 
Nicméně, zapisovatel musí být velmi pozorný, 
kteří hráči střídají a nesmí v systému kliknout na 
„akceptovat všechna střídání“. 

Pravidla 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
 
Řešení: 
Okamžikem žádosti je vstup střídajícího hráče do 
zóny střídání. V tomto případě by měl druhý 
rozhodčí povolit pouze jedno střídání a to hráči, 
který vstoupil do zóny střídání. 
Druhé střídání by mělo být odmítnuto. V takové 
situaci má druhý rozhodčí právo gestem naznačit 
hráči, že druhé střídání nepovolí a zabránit tím 
neoprávněné žádosti. Tím by druhý rozhodčí 
prokázal své „umění rozhodovat“. 
Protože výsledek další rozehry může změnit 
názor trenéra na střídání, bude žádost o druhé 
střídání smazána. Pokud by si trenér stále přál 
hráče vystřídat, bude muset žádost zadat znovu. 
V takovém případě zapisovatel akceptuje pouze 
jednu žádost o střídání na počítači 
s elektronickým zápisem a nemačká „akceptovat 
všechna střídání“ 

Pravidla 15.10.3a, 15.10.3b, 15.11.1.3 
 

Řešení: 
Střídání bylo neoprávněné, a proto bylo 
zamítnuté. Protože byla zamítnuta první žádost 
o střídání, nemá družstvo právo žádat o další 
střídání během stejného přerušení. Mezi dvěma 
žádostmi stejného družstva o střídání musí 
proběhnout alespoň jedna dokončená rozehra. 
Nicméně pokud by došlo k potrestání jednoho 
z družstev, počítá se to jako dokončená rozehra. 

Pravidlo 15.3.2 



10.4 
Družstvo zažádalo o střídání pomocí tabletu. 
Střídající hráč vstoupil do zóny střídání a 
zapisovatel stiskl bzučák – ale střídající hráč měl 
špatnou tabulku s číslem. Vrátil se k lavičce a 
hledal správnou. První rozhodčí udělil sankci za 
zdržování, ale střídání povolil. 
Je postup prvního rozhodčího správný? 
 
 
 
 
10.5 
Družstvo zažádalo pomocí tabletu o střídání, ale 
hráč vstoupil do zóny střídání v momentě hvizdu 
na podání. Měl by druhý rozhodčí střídání 
povolit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.6 
Hráč se zranil a musel být vystřídán výjimečným 
střídáním. Během stejného přerušení zažádalo 
družstvo pomocí tabletu o střídání a hráč 
vstoupil do zóny střídání – družstvo například 
žádalo o dodatečné střídání během přerušení. 
Druhý rozhodčí žádost povolil. 
Bylo rozhodnutí druhého rozhodčího, povolit 
střídání, v pořádku? 

Řešení: 
Povolení střídání prvním rozhodčím nebylo 
v pořádku. 
Používání tabletu by mělo zjednodušit postup při 
rychlém střídání. Proto nesmí střídání způsobit 
zdržení. Protože se hráč ze zóny střídání vrátil, 
aby si vyměnil tabulku s číslem, došlo ke zdržení. 
Proto musí být žádost o střídání zamítnuta, 
smazána v počítači a musí být udělena sankce za 
zdržování. 

Pravidla 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 
 
Řešení: 
Obecně se jedná o typický případ neoprávněné 
žádosti: zamítnout žádost a nechat pokračovat 
ve hře, pokud se hra nezastavila a jednalo se o 
první neoprávněnou žádost družstva. 
Elektronický zápis vyžaduje, aby zapisovatel 
zmáčkl tlačítko „začátek rozehry“ okamžitě, 
jakmile první rozhodčí zapíská na podání, aby se 
zabránilo žádosti o střídání a oddechový čas. 
Nicméně pokud byla hra kvůli žádosti zastavena 
(například nezmáčkl tlačítko „začátek rozehry“ a 
stiskl bzučák, hráč na hřišti jde k zóně střídání 
nebo družstva čekají na rozhodnutí 
rozhodčího,…), mělo by to být posouzeno jako 
zdržování. Střídání by nemělo být povoleno a 
musí být uděleno napomenutí nebo trest za 
zdržování. Zapisovatel nesmí stisknout bzučák, 
jakmile první rozhodčí zapíská na podání. 
Stejný postup bude, pokud by se jednalo o 
opakovanou neoprávněnou žádost jedním 
družstvem – je to považováno za zdržování. 

Pravidla 15.10.3a, 16.2 
 

Řešení: 
Ano, rozhodnutí bylo správné. 
První hráč byl střídán výjimečným střídáním 
kvůli zranění. Proto mělo družstvo stále právo na 
žádost o střídání během stejného přerušení. 

Pravidlo 15.7 



10.7 
Hráč, který byl uvedený v zahajovací sestavě se 
zranil před začátkem utkání. Může být vystřídán 
před začátkem utkání? 
 
 
 
 
10.8 
Hráč vstoupil včas do zóny střídání, ale žádost 
nebyla zaslána z tabletu. Jak by se mělo 
postupovat?

Řešení: 
Ano – ale mělo by to být ukázáno pomocí 
signalizace (signalizovat by to měli jak trenér, tak 
rozhodčí, aby všichni rozuměli nastalé situaci) a 
musí to být zaznamenáno do elektronického 
zápisu jako řádné střídání. 

Pravidla 7.3.2, 7.3.4 
 
Řešení: 
Oficiální žádostí je moment, kdy hráč(i) vstoupí 
do zóny střídání. Proto by měl zapisovatel vždy 
zkontrolovat, že se jedná o oprávněnou žádost. 
Pokud ano, měl by žádost povolit ručně. 
Pokud se jedná o neoprávněnou žádost, měla by 
být odmítnuta a rozhodčí by měli postupovat 
podle příslušných pravidel. 

Pravidla 15.5.1, 16.1.3 


