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Komuniké  č.03/14  z jednání komise DFA - ÚKFS   dne 25.09.2014 

Přítomni:      V. Říha, M. Žilka 

Omluven:     M. Dvorský  

Hosté:  P. Wencl                                                                                                                                                                                                                                            

 1.   Sdělení komise DA 

Vážení kolegové, stále se opakují nedostatky v hodnocení zpráv DFA. Na vypracování je potřeba věnovat 

větší  a širší popis  v kolonkách:  KR – HR – DK – popř. STK.                                                                                                                                                                                                                     

-  Omluvy - požaduji nahlásit nejpozději 12 dnů před následnou delegací a to pouze uvedené dny kdy nechce být 

delegát obsazován (kdy má volno nepište!). Omluvy zasílejte na: e-mail – da@ukfs.cz . Nebude-li DFA do této 

doby omluven nebudou žádné změny na již uvedené delegace prováděny.                                                                                                                                                                             

-  Nedohraná utkání - je povinností DFA hodnotit všechny rozhodčí, tak jako by se odehrálo celé utkání. 

Samozřejmostí je také uvedení do zprávy DOHODU - NEDOHODU náhradního termínu.                                                                                                                      

-  Nedostatek –  v odesílání zpráv a jejich označení. Zpráva DFA  musí mít následující označení:    

Předmět: (VZOR:   A1A 0607  Modlany - Blšany )    

                                                                                                                                                                        -   

Z DFA  -  je povinností odesílat první pracovní den do 20:00 hod.   da@ukfs.cz, v případě DK,  dk@ukfs.cz STK, 

stk@ukfs.cz   do 12:00 .Stává se ještě,že zápisy jsou odesílány na adresu ukfs@seznam.cz, Odesláno na takovýto  

e-mail bude komise řešit,jako by zpráva nebyla odeslána.DFA mají za povinnost kromě neuspokojivý – 

špatný,uvést i minuty s odkazem na stěžejní situace za ohodnocení velmi dobrý. Nařízení PK,PVK ,vyloučení 

není samo o sobě automaticky důvod k navýšení známky.                                                                                            

– Novým členem komise je pan Petr Wencl  tel.č.606 387 920, který je zároveň určeným gestorem pro soutěž KP.             

DFA má povinnost  hlásit  se za pochybení  v  zápise a kontaktovat gestora příslušné soutěže na uvedených tel.č.    

 

2.  Kontrola  zápisů a zpráv delegátů                                                                                                                                       

-   Krajský přebor (gestor  Petr  Wencl od 27. 9. 2014  č .tel. 606 387 920)                                                                                                              

DFA  Chládek  - nedostatky v popisu hodnocení - DCH  

                                                                                                                                                               

-  1.A třída (gestor Miloslav Žilka č. tel. 608 025 230).  

DFA  Stančík  -      Zpráva nekoresponduje s děním na HP- omezeny delegace na 1 SU od 11.10.   

        

-  1.B třída (gestor Miloš Dvorský č.tel.725 389 027).                                                                                                                                         

DFA  Hlavatý  -    Neodeslaný zápis na DK – omezeny delegace na 2 SU (20.-28.9.) .                                                                                                                                                                                                     
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3.  Různé  

 - Kromě případů, kdy za vážná pochybení v Z DFA  byla-bude zastavena DS činnost, berte tyto  informace 

s velkou vážností.                                                                                                                 

 - Zpráva musí být zodpovědně a výstižně popsaná, včetně  hodnocení každého R zvlášť i popřípadě všech 

událostí před v průběhu a po utkání.  

Viktor Říha, KD ÚKFS                                                                                                                                                                

E-MAIL:da@ukfs.cz                                                                                                                                          

                                                                                                                  

 

                                                                                                                       

  


