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      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 30.října 2013 

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

1. Obsazení rozhodčích a DS 
KR projednala a odsouhlasila změny rozhodčích a DS na termín 1.-3.11.13 a obsazení na 9.-10.11.13 

 
2. Omluvy rozhodčích a DS 

          KR bere na vědomí následující omluvu rozhodčího: 
          MRÁZEK Lukáš - 9.-10.11.2013 – rodinné důvody 
            

     3.   Neuspokojivé výkony 
          KR projednala níže uvedené Neuspokojivé výkony:  
           A3A1001 – Trstěnice – D.Žandov -   LHOTKOVÁ Veronika KR na základě zjištěných skutečností  
          upouští od potrestání. 
          A3A1004 – S.Chodovská – O.Březová – MRÁZEK Lukáš   - KR na základě zprávy DS omezuje  
          jmenovanému delegace v pozici Rozhodčího na 1 utkání.   
 

     4.  Kontrola videozáznamů 
           KR na základě zhlédnutí videozáznamu z utkání A2A0901 VINTÍŘOV-HROZNĚTÍN – mění  
           známku Rozhodčího KOBIELSKÉHO Juliuse z Velmi dobrý výkon na Uspokojivý výkon /7,7/.  
           Hodnocení DS BUBANCE Miroslava nesouhlasí s děním na hrací ploše. 

 
     5.  Různé 
           KR bere na vědomí ukončení činnosti člena KR TICHOTY Martina v komisi KR na vlastní žádost  
           s okamžitou platností ke dni 30.10.2013. Výše jmenovanému KR děkuje za činnost a spolupráci.    
         Obsazovacím úsekem byl pověřen člen KR NOVOTNÝ Josef ke kterému budou dnešním dnem  
         směřovány veškeré omluvy rozhodčích a DS, na e-mail pepano2005@seznam.cz a telefon        
         731 125 147. 
 
          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.    
 
          
 
         Příští zasedání KR se uskuteční dne 6.11.2013 na sekretariátu KKFS v Karlových Varech od  
         17;00 hodin. 
           

 
         V Karlových Varech dne 30.října 2013     Zapsal: KOZEL Slavomír 
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