Zápis ze zasedání KRŽ 6-09/10 za dne 19.03.2010
Přítomni: Roman Berbr, Jaroslav Nitsche, Pavel Peteřík, Robert Ploch, Jan Kořínek
Omluven: Ludmil Kolev
1) Úkoly ze zasedání KRŽ 5-09/10
o Všechny úkoly splněny beze zbytku
2) Seminář delegátu
o V termínu – 19.3 – 20.3.2010 se konal seminář delegátů KRŢ
o Jednotlivé body programu v té podobě, jak byl schválen KRŢ byly splněny beze
zbytku
o V průběhu semináře bylo provedeno přezkoušení přítomných delegátů z oblasti
teoretických znalostí a to jak formou písemného testu, tak i řešením herních
situací dle videozáznamu. Všichni přítomní DS splnily předepsané přezkoušení na
velmi dobré úrovni a pouze účastníci semináře – DS budou dle potřeby
delegováni na utkání LŢ a II. ligy. Jedná se o tyto DS:
Bláha Vladimír, Dostál Václav, Fadler Petr, Hamouz Jaroslav, Havránek Václav,
Chára Milan, Jizbová Jitka, Kořínek Jan, Nitsche Jaroslav, Peteřík Pavel,
Ploch Robert, Pouček Josef, Říha Pavel a Wencl Petr.
o KRŢ vyslovuje politování nad přístupem DS, kteří byli původně přihlášeni
z Moravy a postupně se všichni omluvili, kdy jako poslední na telefonický dotaz
p.Duda Zdeněk 10 minut před zahájením semináře. Vzhledem k této skutečnosti
nebude ţádný z delegátů, kteří se nezúčastnili tohoto semináře DS (ať jiţ z Čech
nebo z Moravy), delegován na utkání ţen.
3) Fyzické prověrky
o KRŢ rozhodla o konání kompletních fyzických prověrek FIFA a to následovně:
 10.3. 2010 Plzeň – Štruncovy sady – R působící v soutěţích FIFA
 Splněno: Adámková, Drahotušská, Hanáková, Pavlíková, Ratajová,
Šecová, Zadinová, Ţáková
 Nesplněno: Hasíková (okruhy)
 23.3. 2010 Plzeň – Štruncovy sady – část R podle rozdělení (regiony)
 24.3. 2010 stadion Dvůr Králové – zbývající R podle rozdělení
o Rozdělení běhů a přesný harmonogram byl rozhodčím sdělen na semináři R
4) Různé
o KRŢ byla informována o nastoleném způsobu spolupráce mezi KRŢ a příslušnými
KR ŘKČ (pokračování spolupráce), a KR ŘKM a příslušných KR KFS, kdy situaci
průběţně řeší s uvedenými KR místopředseda KRŢ Jaroslav Nitsche. Jedná se
zejména o oblast zapojení vytipovaných rozhodčích ţen v Moravských soutěţích
muţů, plnění fyzických prověrek a jejich vzájemné uznávání a další oblasti, kdy
tyto záleţitosti osobně projedná p. Nitsche s členy KR ŘKM a KR KFS a následně
bude informovat na nejbliţším jednání KRŢ.

Zapsal 22.03.2010
Jan Kořínek

