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INFORMACE W oFS Děčín

Výkonný ýbor schválil na svém zasedání c]ne 27.9.2012 poskytování příspěvku na
pořizování vid'eozáznamu Ze soutěžních utkání ročníku 2014 _ 2015 ve výši 250 Kč za
každý videozáznam při splnění následujících podmínek:

PORIZOVANI VIDEOZAZNAMU

a) oddíly (kluby) okresního přeboru GI. třídy) a III. třídy dospělých a okresního přeboru dorostu mohou pořídit
na svoje náklady zkaŽďého domácího utkání nezkrácený a nepřerušovaný videozáztam, včetně ,,stopáže" a

odchodu zklrací plochy do kabin po skončení I. poločasu a utkání. Povinností pořádajícího oddílu (klubu)je
umožnit poŤizeni vjdeozáznamu i soupeři. oddí|u (klubu) poskytne oFS Děčín na pořízení tohoto
y ideozáznamu finan čn í příspěvek.
Na tento příspěvek není fakultativní nárok! O konečném proplacení příspěvku rozhodne vždy
následující VV oFS (nebo v případě nutnosti před vlastním pořízením videozáznamu na zák]adě
požadavku odborné komise w oFs).

b)oddíly (kluby) ostatních soutěŽí mohou vlďeozáznam na svoje náklady pořizovat dobrovolně rovněŽ a plati
pro ně obdobné podmínky odstavce a), q,'jma finančního příspěvku od oFS Děčín, ktery těmto oddílům
(klubům) oFS Děčín neposkytuje.

c)Yideozámam slouží jako doklad při námitkách, stíŽnostech a pro potřeby Komise roáodčích oFS Děčín a
bude použit jedině ktěmto účelům. Yideozáznam nelze použít jako doklad ke změně ýsledku utkání.

Yideozáznam z domácího utkání' na kteý bude oddíl (klub) požadovat příspěvek, je oddíl (klub) povinen

doručit řídícímu svazu nejpozději 4. pracovní den ode dne konání utkání.

d)Yideozáznam musí bý pořizován z takového místa' aby jeho technická kvalita byla co nejr,yšší. Je potřeba,

aby byla obsaŽena celá hrací plocha, místo odchodu a příchodu na hrací plochu. Záznamje nutné (vhodné)
pořizovat z q'ýšeného místa, tj . nejméně 2 m nad úrovní hrací plochy, nej lépe z místa nad středovou čárou.

e) Pořizování videozáznamu musí bý předem nahlášeno hlavnímu roáodčímu a zapsáno do zápisu o utkání.

Bc. Líbor Šimeček
předseda VV oFS


