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 Komuniké  č.04/14  z jednání komise DFA - ÚKFS   dne 16.10.2014 . 

Přítomni:     V. Říha, M. Žilka, P. Wencl.                                                                                                                                          

Omluven:    M.Dvorský                                                                                                                                                                                                                                             

 1.   Vážení kolegové,  

   Komise delegátů na svém zasedání konstatovala,že se stále opakují nedostatky ve vyplňování vašich  ZPRÁV.                                                                                                                                                                                                                   

-  Opětovně  vás žádám o preciznější vyplňování. Připomínám nejdůležitější body. 

-  Popisujte stručně několika větami výkony všech rozhodčích,vystihnout jejich pozitiva a zmínit se o negativech.                     

-  KD  ŽÁDÁ důsledně popisovat  HS v nařízení PK,neuznání branky a jiné herní situace.V případech nutnosti 

udělení OT a správný odborný popis (je s podivem,že v Zápisech se v utkání nevyskytují žádné HS).                                          

-  POPIS vyloučených je u většiny delegátů nedostatečný.Delegát musí uvést všechny okolnosti přestupku a uvést 

svými slovy přestupek a vyjádřit se k němu. ( MP 2/2012)                                                                                                                                     

-  MNOŽÍ  se případy,kdy delegát nesprávně popisuje vyloučení do HS a naopak herní situaci do DK.                                                                                                                                                   

-  v popisu  rozhodčích  je potřeba zařadit informaci o provedeném pohovoru(obsáhlost,atmosféra,námitky ze 

strany rozhodčích).                                                                                                                                                                              

-   Z DFA musí  obsahovat informaci o problémech,které nastaly při organizaci utkání(podrobný popis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-   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.                                                                                         .             

-  DFA má povinnost  hlásit  se za pochybení  v  zápise a kontaktovat gestora příslušné soutěže .                                                                                                                                                                              

2.  Kontrola  zápisů a zpráv delegátů                                                                                                                                       

-   Krajský přebor (gestor  Petr  Wencl  č .tel. 606 387 920                                                                                                               

DFA  Chládek  - nedostatky v popisu hodnocení - DCH                                                                                                                             

DFA  Růžička  - nedostatky v hodnocení –DCH                                                                                                                             

DFA  Doubek  - nedostatky v popisu Z DFA - DCH                                                                                                                                  

DFA  Mráz       - nedostatky v popisu  hodnocení - DCH                                                                                                                         

DFA  Hönig      - nedostatky ve zprávě DFA - DCH                                                                                                                          

DFA  Froněk    - nedostatky ve zprávě  - DCH                                                                                                                                         

DFA  Vrba        - nedostatky ve zprávě DFA - DCH                                                                                                                             

DFA  Sklenka  - nedostatky v popisu hodnocení - DCH                                                                                                                                                        

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

DFA  Kalabza  - nedostatky v popisu hodnocení – DCH                                                                                                          

DFA  Habal      - nedostatky ve zprávě – DCH                                                                                                                                    

DFA  Tetřev     - nedostatky v popisu hodnocení – DCH                                                                                                               

DFA  Hönig     - nedostatky ve zprávě – DCH                                                                                                                                

DFA  Davignon – nedostatky v popisu – DCH                                                                                                                      
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DFA  Divecký – Hrubé pochybení – omezeny delegace na 3 SU                                                                                                                                                                                                                            

DFA  Fraško     - nedostatky v popisu hodnocení - DCH        

-  1.B třída (gestor Miloš Dvorský č.tel.728 065 506).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.  Různé  

 - Při odesílání Z DFA se stále objevují nedostatky v označení  utkání. (předmět)                                                                                                                

 - 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                                                                                                                                          

                                                                                                                  

 

                                                                                                                       

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              

  

                                            

  

  

   

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

    


