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      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 9.října 2013 
 

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

1. Obsazení rozhodčích a DS 
KR projednala a odsouhlasila změny rozhodčích a DS na termín 12.-13.10.13 a obsazení na 18.-20.10.13 

 
2. Omluvy rozhodčích a DS 

          KR bere na vědomí následující omluvu rozhodčího: 
           VEJVODA Zdeněk – 19.-20.10 + 26.-27.10.13 – rodinné důvody 

 

     3.  Neuspokojivý a špatný výkon 
         KR projednala udělení neuspokojivých a špatného  výkonu u těchto rozhodčích: 
          A1A0602 FC CHEB – M.LÁZNĚ – SVATÍK Martin – KR rozhodla o omezení delegací na 1 utkání  
                                                                 od 12.10.13 na utkání mužů v pozici Rozhodčího 
         A2A0703 ÚTVINA – D.RYCHNOV – HRNČÁL Jiří – KR na základě zprávy DS mění hodnocení  
                                                            Rozhodčího z 7,4/neuspokojivý výkon/ na 8,2 /dobrý výkon/.DS 
                                                            BIZOŇ Marcel – omezena delegace na utkání mužů na 2 utkání  
                                                                od 19.10.2013  
        A2A0704 KYNŠPERK – AŠ –ŠTĚŘÍK Filip – KR souhlasí s popisem a hodnocením ve zprávě DS  
                                                           GENDRÁČE Miloslava, a omezuje rozhodčímu delegace v pozici                                
                                                           Rozhodčího na utkání mužů na 1 utkání od 12.10.2013 
 

    4.   Kontrola videozáznamů a zpráv DS 
          KR provedla kontrolu videozáznamů z 7.kola KPM – situace dle zpráv DS a videozáznamů v  
           pořádku. 
           KR provedla kontrolu zpráv DS z  6.kola soutěží KKFS , nedostatky ve zprávách budou  
           projednány v průběhu zimních seminářů a opakující se nedostatky vyřešeny s jednotlivými DS 
          telefonicky. 
 

     5.   Jmenování mentorů rozhodčích 
           KR projednala a jmenovala Mentory rozhodčích dle požadavku Programu VPR takto: 
           TVRDÍK Ivan – KOZEL Slavomír 
            ŠMAT David – NOVOTNÝ Josef 
            PESCHEL Filip – PEŠEK Pavel 
           SAPOUŠEK Jáchym – ŠTĚRBA Václav ml.             
 

     6.  Různé 
           KR  opakovaně 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 stanovila předběžné termíny Zimních seminářů Rozhodčích a DS KKFS pro Jaro 2014 na 
         15.-16.2.14 a 22.-23.2.14. Přesné rozdělení rozhodčích a DS do jednotlivých termínů bude včas  
          upřesněno, účast všech rozhodčích a DS povinná.                     
 
         Příští zasedání KR se uskuteční dne 16.10.2013 v restauraci Becherplatz v Karlových Varech od  
         17;00 hodin. 
           

 
         V Karlových Varech dne 9.října 2013     Zapsal: KOZEL Slavomír 


