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      Zápis z jednání komise rozhodčích ze dne 10.3.2015 

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

        

     1.  Obsazení  rozhodčích a DFA  
           KR projednala a odsouhlasila obsazení na rozhodčích a DFA na 20.-22.3.2015   
 

    2.   Omluvy rozhodčích a DFA 
          VEJVODA Zdeněk – 21.-22.3.15 – rodinné důvody 
          NOVOTNÝ Josef – 18.-22.3 + 23.-26.4.15 – dovolená 
          CHLÁDEK Miroslav – 24.-26.4.15 – rodinné důvody 
          PEŠEK Pavel – 16.5.15 – rodinné důvody 
 

    3.   Zimní semináře 
         KR vyhodnotila Zimní semináře Rozhodčích a DFA a projevuje nespokojenost s nekázní většiny  
          rozhodčích ŘKČ v příjezdu a činnosti na semináři 28.2-1.3.15. Pro příští semináře budou stanoveny  
          jasná pravidla pro účast všech rozhodčích a DFA.    
          KR vyhodnotila nedělní neúčast některých rozhodčích a DFA na seminářích a rozhodla o omezení  
          delegací v průběhu Jarní části soutěží na 3.kola v celkovém počtu utkání v pozici Rozhodčích a DFA.        
 

   4.    Předání rozhodčích OFS     
           KR na základě Zimních seminářů předává níže uvedené rozhodčí k dispozici OFS: 
          GRŮZA David 
           KOZÁK Rudolf 
 

   5.    Přerušení činnosti rozhodčího 
          KR bere na vědomí přerušení činnosti rozhodčího ŠTRINCLA Petra pro Jarní část soutěží 2015 
 

   6.    VPR 
           KR projednala vyřazení rozhodčích ŠTÉŘÍK Filip, PESCHEL Filip a ukončení činnosti rozhodčího  
           JATIHO Davida v programu VPR a rozhodla o navrácení čerpaného cestovného do 20.3.2015. 
            KR dále vyjadřuje nespokojenost s jejich postupem a přístupem  k danému programu a rozhodla,  
           že danou situaci bude v jarní části řešit v rámci obsazovacího úseku.  
 

    7.    Náhradní seminář rozhodčích a opakované písemné prověrky 
           KR rozhodla o opakovaných písemných prověrkách a náhradním semináři pro rozhodčí a DFA 
           dne 8.dubna 2015 pro všechny rozhodčí a DFA ,kteří v písemných prověrkách udělali 10 a více  
            chyb a kteří se nezúčastnili řádných seminářů. Místo konání semináře bude upřesněno. 
 

8. Různé 
KR zpracovala a odsouhlasila pokyny pro činnost  rozhodčích a DFA  po delegaci na utkání a bude 
důsledně vyžadovat jejich dodržování v Jarní části soutěží 2015. Pokyny budou všem rozhodčím a 
DFA zaslány e-mailovou poštou. 

                                   
 
        Příští zasedání KR se uskuteční dne 18.03.2015  od 17;00 hod na sekretariátu KKFS v Karlových 
        Varech. 
 
  
        V Karlových Varech dne 10.3.2015     Zapsal: KOZEL Slavomír 
 


