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      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 23.října 2013 

 
          Přítomni:  Berka, Kozel, Skála, Novotný, Pešek, Tichota 
         Omluven :  
         Hosté: Ing.Votík 
                    

1. Obsazení rozhodčích a DS 
KR projednala a odsouhlasila změny rozhodčích a DS na termín 26.-28.10.13 a obsazení na 1.-3.11.13 

 
2. Omluvy rozhodčích a DS 

          KR bere na vědomí následující omluvu rozhodčího: 
          PESCHEL Filip – 3.11.13 – osobní důvody 
          CVRK Miroslav – listopad  - dle rozpisu směn 
           FIALA Petr – listopad – dle rozpisu směn 
           KLINGER Radim – listopad – dle rozpisu směn 
           KOBIELSKÝ Julius – listopad – dle rozpisu směn 
            

     3.   Kontrola videozáznamů 
          KR provedla kontrolu videozáznamu z utkání I.B třídy JÁCHYMOV – OSTROV „B“, souhlasí  

           s popisem DS ve zprávě delegáta . Postup rozhodčího při udělení ČK nebyl v souladu s pravidly 
           fotbalu.          
 

     4.  Různé 
           KR  nerespektuje omluvu KREJČÍHO Tomáše a omezuje jmenovanému delegace 
          na všechna utkání od 23.10.2013 
 
          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.  
 
          KR žádá zájemce o  aktivní účast na Futsalovém turnaji Rozhodčích v Tachově dne 14.12.2013, aby  
         kontaktovali člena komise KOZLA Slavomíra na telefonním čísle 731 125 148 nebo na e-mailu  
         fccheb@centrum.cz do 15.11.2013.  
 
         KR rozhodla o doplnění oblečení rozhodčích KKFS o teplákové soupravy, kdy finanční spoluúčast  
         rozhodčích bude cca 900,-Kč/souprava v ceně 2400,-Kč/. V následující zprávě KR bude zveřejněno 
        datum k možnosti vyzkoušení velikostí   před zakoupením v obchodě GAZZA sport v Karlových Varech.    
 
         KR na základě zjištěných skutečností  zakazuje všem rozhodčím a DS zveřejňovat na Sociálních sítích 
         /Facebok, Twiter apod./ jakékoliv informace týkajících se činnosti v KKFS . V případě nerespektování  
         tohoto nařízení bude Rozhodčí nebo DS okamžitě vyřazen z listin KKFS.   
 
         Příští zasedání KR se uskuteční dne 30.10.2013 na sekretariátu KKFS v Karlových Varech od  
         17;00 hodin. 
           

 
         V Karlových Varech dne 23.října 2013     Zapsal: KOZEL Slavomír 
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