
 

KARLOVARSKÝ  KRAJSKÝ  FOTBALOVÝ  SVAZ                

KOMISE  ROZHODČÍCH 

 

 

Stránka 1 z 1 

 

      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 20.srpna 2014 
 

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

        

     1.  Obsazení a změny rozhodčích a DFA  
           KR projednala a odsouhlasila změny obsazení na 20.8. – 24.8.14  a obsazení rozhodčích a DFA na  
          termín  29.8.-4.9.14. 
 

   2.  Omluvy rozhodčích 
        KR bere na vědomí následující omluvy rozhodčích a DFA: 
         SVOBODA Lukáš – 31.8.14 – rodinné důvody 
         ŘÁDA Josef – 6.9.14 – rodinné důvody 
         GRŮZA David – 6.9.14 – rodinné důvody 
         HRNČÁL Jiří – 23.-24.8 a 6.-7.9.14 – pracovní důvody 
         BALHAR Ivan – 6.9.14 – rodinné důvody 
         KROUPA Jiří – 23.-24.8.14 – rodinné důvody 
         TŮMOVÁ Michael – 13.9.14 – rodinné důvody 
 

  3.   Ústrojová kázeň 
        KR stanovuje pro všechna utkání mužů řízená KKFS tuto ústrojovou kázeň pro rozhodčí a DFA: 
         Společenský oblek - kalhoty + sako + košile/doporučen oblek tmavé barvy/, kravata není povinná 
         
         Na utkání mládeže KKFS KR doporučuje jako oficiální oděv pro rozhodčí Teplákové soupravy Adidas,  
         kterými jsou vybaveni všichni rozhodčí KKFS.          
 

  4.   Kontrola kabin 
        KR žádá všechny rozhodčí a DFA o důslednou kontrolu kabin rozhodčích a mužstev a popsání  
        všech nedostatků v Zápise o utkání a Zprávě delegáta.  
           

  5.   Udělení neuspokojivého výkonu 
         KR projednala udělení Neuspokojivého výkonu rozhodčího VASILKA Jana a omezuje jmenovanému  
         Delegace v pozici rozhodčího na 1 utkání. 
 

  6.    Rozpis soutěží čl.24 
          KR upozorňuje všechny Rozhodčí a DFA ,že i nadále platí pravidlo o 3 minutách  po ošetřování na  

          hrací ploše a žádá o důsledné dodržování tohoto pravidla. 
 
   7.   Protest  Slavoj Kynšperk 
         KR bere na vědomí písemný Protest – stížnost na řízení utkání FC CHEB – KYNŠPERK a pověřuje  
         člena komise pana Peška rozborem videozáznamu z uvedeného utkání k dořešení případu na příští  
         komisi rozhodčích. 
 

    8. Kontakty členů komise rozhodčích 
        SKÁLA Miroslav – předseda                  tel: 737 269 227        E-mail: roska.skala@seznam.cz 
        KOZEL Slavomír – místopředseda         tel: 731 125 148        E-mail: fccheb@centrum.cz 
        NOVOTNÝ Josef – obs.úsek                  tel: 731 125 147        E-mail: pepano2005@seznam.cz 
       BERKA Petr – komunikace s rozhodčími tel: 603 861 152        E-mail: skyone13@seznam.cz 
       PEŠEK Pavel – člen komise                   tel: 602 188 560        E-mail: pesek@suas.cz 
 
  Příští zasedání KR se uskuteční dne 27.8.2014  od 17;00 hod na sekretariátu KKFS V Karlových Varech 
 
 V Chebu dne 20.srpna 2014     Zapsal: KOZEL Slavomír 
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