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      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 2.října 2013 

 
          Přítomni:  Berka, Kozel, Skála, Novotný, Pešek, Tichota 
           

1. Obsazení rozhodčích a DS 
KR projednala a odsouhlasila změny rozhodčích a DS na termín 5.-6.9.13 a obsazení na 12.-13.10.13 
 

2. Omluvy rozhodčích a DS 
          KR bere na vědomí následující omluvu rozhodčího: 
           GARDOŠ Jiří – 13.10.13  – rodinné důvody 
          VASILKO Jan – říjen – pracovní důvody 
          HODAČ Petr – 19.10.13 – rodinné důvody 
          ŠMAT Robert – 20.10.13 – rodinné důvody 
          ŠMAT David – 20.10.13 – rodinné důvody 

 
     3.  Neuspokojivé výkony 
         KR projednala udělení neuspokojivých výkonů u těchto rozhodčích: 
          FC CHEB – M.LÁZNĚ – SVATÍK Martin – KR rozhodla o shlédnutí videozáznamu pro dořešení  
                                                                        udělení neuspokojivého výkonu 
         CHÝŠE – KYNŠPERK – BUŠEK Josef – KR rozhodla o omezení delegací na 1 utkání od 2.10.2013 
                                                                     na utkání mužů v pozici Rozhodčího 
 
    4.   Kontrola videozáznamů a zpráv DS 
          KR provedla kontrolu videozáznamů z 6.kola KPM – situace dle zpráv DS a videozáznamů v  
           pořádku, utkání FC CHEB – M.LÁZNĚ  bude shlédnuto, KR si vyžádala DVD z daného utkání. 
           KR provedla kontrolu zpráv DS z 3.- 5.kola soutěží KKFS , nedostatky ve zprávách budou  
           projednány v průběhu zimních seminářů. 
 
     5.  Různé 
           KR žádá DS o popis zpráv DS dle tzv“radílka“ s dodržením všech bodů k hodnocení jednotlivých  
          rozhodčích v daném pořadí jednotlivých kritérií včetně popisu drobných chyb u AR. Na straně 2  
          mají DS povinnost popsat vždy body ke zlepšení u  jednotlivých rozhodčích projednané v rámci  
          pohovoru po utkání. Na straně 2 není potřeba uvádět střelce branek. 
 
          KR žádá STK o oslovení klubů k možnosti poskytnutí DVD z utkání KPM , dle požadavků a seznamu    
          dodaného KR po ukončení podzimní části soutěží. 
 
         Předseda KR se zúčastnil Aktivu KR v rámci Konvence UEFA. Na základě požadavků z tohoto aktivu KR   
         žádá předsedy KR OFS o zpracování a zaslání seznamu všech aktivních rozhodčích na KR do 3.10.13. 
 
          KR upozorňuje rozhodčí na webovou stránku www.rozhodcí-fotbal.cz, kde mohou čerpat veškeré  
         materiály pro svou činnost včetně videozáznamů.   
 
         Náhradní fyzické prověrky úspěšně splnil rozhodčí ĎUGEL Pavol.             
 
           
 
         Příští zasedání KR se uskuteční dne 9.10.2013 v restauraci Becherplatz v Karlových Varech od  
         17;00 hodin. 
           
 
         V Karlových Varech dne 2.října 2013     Zapsal: KOZEL Slavomír 
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