FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Plzeňský krajský fotbalový svaz
Úslavská 75
326 00 PLZEŇ

Komuniké z jednání KR PKFS č. 8 / 2015 ze dne 12.6.2015
Přítomni :

Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Josef Aubrecht, Pavel Hajšman,
Luděk Lhoták, Peter Sádovský.

Omluveni :

Jan Červený

Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Kontrola úkolů
Pošta KR
Nedostavení se nebo pozdní příjezd k utkáním
Pozdní omluvy R a DA mimo termín
Podněty STK
Podněty DK
Neplnění povinností R – nařízení KR
Vyhodnocení výkonů rozhodčích
Kontrolní činnost KR
Vyhodnocení výkonu rozhodčích na základě on-line přenosů TVCOM.cz
Úsek DFA
Program Talent a mentor
Projednání výkonů R a DFA
Důležité upozornění pro R a DFA – pozvánka na jednání KR
Různé

1) Kontrola úkolů


všechny úkoly z minulých komuniké byly splněny.

2) Pošta KR


KR vzala na vědomí omluvy R a DA, doložené pracovními, zdravotními
nebo osobními důvody, které došly do 12.6.2015 včetně.



KR vzala na vědomí:
- dopis R Kračmera
žádost o ukončení činnosti R v soutěžích PKFS.
KR děkuje jmenovanému za odvedenou práci ve funkci rozhodčího
a přeje mu v dalším jeho konání mnoho zdaru.

3) Nedostavení se nebo pozdní příjezd k utkáním


R – Homr – I.B „A“ Merklín – M.Touškov pozdní příjezd k utkání
Návrh KR – pokuta 300 Kč.



R – Kafka – Utkání o Pohár Ondrášovky – nedostavení se k utkání.
Návrh KR – pokuta 500 Kč.



R – Fanfule Adam – KSD „B“ Postřekov – Stod – nedostavení se
k utkání.
Návrh KR – pokuta 500 Kč.

4) Pozdní omluvy R a DA mimo termín


Na utkání v T: 30.-31.5.2015 (28.kolo) nebyly zaslány žádné omluvy R
a DFA mimo termín.



R – Janda Marek – I.A tř. Pačejov - Stod – KR neakceptovala pozdní
omluvu.
Návrh KR – pokuta 300 Kč.

5) Podněty STK


R – Kašpar (KSŽ Kasejovice – Blovice) – nesprávná výše odměny za
řízení utkání.
Návrh KR – pokuta 100 Kč
R Kašpar vrátí domácímu oddílu neoprávněně účtovanou částku a doklad
o vrácení zašle KR.



R – Majerčík (KPMŽ Tachov - Košutka) – neuveden počet pořadatelů.
Návrh KR – pokuta 100 Kč



R – Hovorka (KPMŽ Luby - Horažďovice) – neuveden počet diváků.
Návrh KR – pokuta 100 Kč

6) Podněty DK


V utkáních v T: 30.-31.5.2015 (28.kolo) nebylo žádných podnětů.



R – Ruda (KPMD Rokycany - Přeštice) – nesprávný postup R – za
hanlivý, urážlivý výrok nelze udělit ŽK !!!!!
Návrh KR – pokuta 300 Kč.

7) Neplnění povinností R – nařízení KR

 R – Hovorka – (KPŽ Luby - Horažďovice), pozdní dodání originálu ZoU na
PKFS.
Návrh KR – pokuta 500 Kč


 R – Vomastek – (I.B „C“ Dynamo ZČE B - Hrádek), pozdní dodání originálu
ZoU na PKFS.
Návrh KR – pokuta 500 Kč
8) Vyhodnocení výkonů R
28. kolo

30.-31.5.2015

• R – Duda Miroslav – (KPM Rozvadov – Horažďovice, nesprávné nařízení PK
a udělení ČK), omezení delegace na 3.kolo soutěže dospělých.
• R – Lhoták – (KPM Rozvadov – Horažďovice, nesprávné nařízení PK a
udělení ČK), omezení delegace na 2.kolo soutěže dospělých.
29. kolo


6.-7.6.2015

R – Šimek Fr. – (KPM H. Bříza – Koloveč, nenařízení PK) hodnocení
odpovídá dění na HP, bez omezení delegace.

9) Kontrolní činnost KR
28.kolo
Dynamo ZČE – H. Týn

R
AR

Kafka
Havránek, Šimek

všichni
dobrý výkon

Stod - Staňkov

R
AR

Maroušek
Čermák, Kříž Lukáš

velmi dobrý výkon
oba dobrý výkon

Křimice - Nýřany

R
AR

Mazanec
Kastl, Pálek

všichni
dobrý výkon

Košutka – Dl. Ves

R
AR

Šálková
Pálek, Šlajs

všichni
dobrý výkon

St. Plzenec - Kaznějov

R
AR

Havránek
Picek, Čubr

všichni
dobrý výkon

Horažďovice - Rokycany

R
AR

Kastl
Šiška, Šálková

všichni
dobrý výkon

Domažlice - Přeštice

R
AR

Bína
Petržílka, Hessová

všichni
dobrý výkon

Zruč – Dynamo ZČE

R
AR

Hodek
Homr, Přesel

všichni
dobrý výkon

Chodský Újezd - Křimice

R
AR

Valenta
Homr, Kopanec

všichni
dobrý výkon

Kdyně - Stříbro

R
AR

Maroušek
Čermák, Kafka

všichni
dobrý výkon

29.kolo

Luby - Svéradice

R
AR

Kříž Lukáš
Hodek, Šlajs

všichni
dobrý výkon

Merklín - Milavče

R

Čubr

průměrný výkon

10) Vyhodnocení výkonu rozhodčích na základě on-line přenosů TVCOM.cz


V T: 30.-31.5.2015 (28.kolo) a 6.-7.6.2015 (29.kolo) nebylo na
základě videopřenosů zjištěno žádných nedostatků v řízení rozhodčích.

11) Úsek delegátů asociace (DFA)


KR žádá DFA, aby při vkládání ZDFA do systému zaškrtávali kolonku KR
jen v případě, že rozhodčí obdrží uspokojivý, či nižší výkon (7,9 a
méně), nebo chtějí KR sdělit k utkání něco mimořádného.
V případě standardního výkonu rozhodčích se kolonka KR nezaškrtává!!!!

12) Program Talent a mentor


Pokračuje i nadále v jarní části ve stejném složení. Mentoři zašlo
Mgr. Lhotákovi své závěrečné zprávy nejpozději do 26.6.2015.

13) Projednání výkonů R a DFA
Na základě nedostatků ve výkonu funkce rozhodčího KR PKFS pozvala na
své zasedání níže uvedeného DFA k jejich projednání.


DFA

Langmajer – omluvil se z pracovních důvodů.

14) Důležité upozornění pro R a DFA – pozvánka na jednání KR
KR zve na své příští jednání dne 22.6.2015 k projednání nedostatků
v činnosti R a DS:
o 18,00 hod:
DFA – Műller
15) Různé


Semináře rozhodčích a delegátů svazu :
soutěž

KP + I.A třída
Místo:

datum

zahájení /ukončení

1.8.2015

So 09.00
So 13.00

Hotel Central
Plzeň, Náměstí republiky

DFA

2.8.2015

Místo:

I.B



Hotel Central
Plzeň, Náměstí republiky
15.8.2015

Místo:

Ne 09.00
Ne 13.00

So 09.00
So 13.00

Hotel Central
Plzeň, Náměstí republiky

Nahlášení nových R a DS pro řízení souteží PKFS:
KR žádá předsedy KR příslušných OFS aby do 30.6.2015 nahlásili nové
rozhodčí pro řízení soutěží PKFS, případně vhodné kandidáty na funkci
delegáta svazu.



Pokyny k používání výbavy ADIDAS:
Od 20. kola (4.-5.4.2015)budou všichni rozhodčí používat na rozcvičení
před utkáním pouze určenou jednotnou výbavu značky ADIDAS.
DFA jsou povinni kontrolovat tuto skutečnost a případné porušení uvést
ve ZDA!!!!!



Pokyny k používání systému FOTIS pro R:
ZoU mají rozhodčí povinnost nahrát do systému FOTIS první pracovní den
do 20:00. V případě DK (i v případě 2.ŽK+ČK) apod. je nutnost ZoU
nahrát první pracovní den do 12:00. Do systému se zaškrtávají kolonky
DK, STK, KR apod. jen v případě, že je zápis podkladem pro danou
odbornou komisi.
Originály zápisu o utkání (bez kopie) se dále zasílají poštou tak, aby
nejpozději pátý pracovní den po utkání byly na sekretariátu PKFS
(nejzazší termín dodání ZoU na sekretariát je první pátek následující
po sehrání utkání) !!!!
KR velmi důrazně upozorňuje všechny, kteří používají skener na svém
mobilním telefonu nebo skener stolní, že kopie dokumentů musí být
čitelné s kvalitním rozlišením a správnou velikostí 1:1, či 100%. Kr
doporučuje v nastavení skeneru používat barevné skenování. Zároveň
jsou všichni povinni naskenovaný dokument vkládat nikoli vzhůru
nohama. V opačném případě bude KR považovat nečitelný dokument jako
pochybení a budou vyvozovány patřičné finanční důsledky.
KR upozorňuje R na nutnost vkládání ZoU do systému FOTIS pouze ve
formátu elektronického souboru PDF - jiný formát je nepřípustný !!!!
KR žádá R, aby ZoU vkládali do systému FOTIS jako jeden soubor o dvou
stránkách, a ne každou stranu ZoU zvlášť (tj. dva soubory).



Postup při udělení DK peněžitého trestu - pokuty
KR připomíná R, povinnost danou DŘ, že pokutu uloženou DK musí
potrestaný uhradit nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy ve zprávě DK
bylo oznámeno uložení této pokuty.
Nebude-li pokuta do výše uvedeného termínu uhrazena, nebudou příslušní
R či DFA delegováni k žádným utkáním.
V této lhůtě R vyrozumí KR – na e-mail: pavelhaj@seznam.cz p. Hajšmana
o zaplacení pokuty. Při úhradě pokuty musí být jako odesílatel uveden
vždy ten, jemuž byla pokuta uložena.

Další jednání KR se koná
ÚTRERÝ 22.6.2015 – 17.00 hod.
Plzeň, sekretariát PKFS, Úslavská ul.
Zapsal:

Pavel Rauch

