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Komuniké ze zasedání Komise rozhodčích ŘKČ FAČR č.1 2014/2015  
 

Přítomni: Martin Schröter, Pavel Mareš, Václav Kohout, Jan Kořínek, Pavel Peteřík, Emil 
Ubias, Lubomír Martinec  
 

1) Seminář rozhodčích a delegátů 
KR vyhodnotila semináře rozhodčích a delegátů. V rámci semináře delegátů byl přednesen 
nový systém hodnocení, který platí od nového soutěžního ročníku.  
 
KR děkuje přednášejícím Miroslavu Libovi a Miroslavu Tulingerovi za velmi vyčerpávající a 
hodnotnou přednášku. 
 
Seminář rozhodčích proběhl 3.8. v Praze. KR vyhodnotila seminář jako velmi zdařilý. Rozhodčí 
byli mimo jiné seznámeni s novinkami, které se budou aplikovat od nového soutěžního 
ročníku. 
 

2) Různé 
KR ŘKČ upozorňuje, že všechny pokyny, které KR vydala v loňském ročníku, jsou platné. 
V případě, že RO nebo DFA nebudou pokyny respektovat, budou předáni do DK. 
 
Systém omluv na utkání: 
RO mají povinnost uvést omluvu do systému FOTIS a zároveň emailem zaslat p.Kohoutovi a 
p.Hořejšímu (horejsi@fotbal.cz). 
 
DFA mají povinnost uvést omluvu do systému FOTIS.  
 
Při zadávání omluv do systému FOTIS mají všichni povinnost zkontrolovat si správnost zadání 
dané omluvy.  
 
KR ŘKČ upozorňuje rozhodčí, že při mimořádných událostech, které nastanou před, 
v průběhu nebo po utkání, musí tito rozhodčí primárně telefonicky informovat předsedu KR a 
sekretáře KR.  
 
Při nedostavení se delegáta k utkání, jsou rozhodčí povinni telefonicky informovat 45 minut 
před úředním začátkem utkání výše zmíněné členy KR. 
 
Při vytknutí hrubé chyby ze strany DFA (PK, ČK apod.), mají rozhodčí povinnost 
kontaktovat telefonicky předsedu KR Martina Schrötera a sekretáře KR Jana Kořínka. 
Následně musí rozhodčí jmenovaným poslat SMS ve tvaru: 
Rozhodčí_delegát_zápas_minuty_vytčené chyby (podtržítko = mezera). 
 
Na utkáních mládeže, kde jsou delegováni AR z krajů či okresů, musí RO při jakémkoli 
pochybení napsat do zápisu charakter těchto nedostatků. V kladném či neutrálním případě 
RO nepíše žádné informace.  

mailto:horejsi@fotbal.cz


 
KR velmi důrazně upozorňuje všechny, kteří používají skener na svém mobilním telefonu 
nebo skener stolní, že kopie dokumentů musí být čitelné s kvalitním rozlišením bez reklam či 
upozorněním platnosti verze programu. Totéž platí o vkládání „vzhůru nohama“. Dokument 
v pdf musí být spojen, není možné vkládat více stran jednoho dokumentu jednotlivě.  
 
Zápisy a zprávy DFA mají rozhodčí a delegáti povinnost nahrát do systému FOTIS první 
pracovní den do 24:00. V případě DK apod. je nutnost zápis a zprávu nahrát první pracovní 
den do 12:00. Originály zápisu o utkání (bez kopie) se dále zasílají doporučenou poštou první 
pracovní den na sekretariát ŘKČ.   
 
Kontakty na členy KR ŘKČ: 
Martin Schröter 
739 547 313 
akeva@seznam.cz  
 
Pavel Mareš 
724 851 745 
marespa@email.cz 
 
Emil Ubias 
739 547 454 
emil.ubias@lkfs.cz  
 
Václav Kohout 
731 125 126 
pkfs@seznam.cz  
 
Pavel Peteřík 
731 125 121 
papen.55@seznam.cz  
 
Jan Kořínek 
725 932 127 
jan-korinek@centrum.cz  
korinek@fotbal.cz   
 
Lubomír Martinec 
775 397 394 
lubamartinec@seznam.cz  
 
 
Příští zasedání KR se uskuteční po telefonické dohodě. 
 
 
Martin Schröter v.r. 
předseda KR ŘKČ  
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