Zápis ze schůze KR OFS PZ č. 6/2022 ze dne 11.05.2022
(on-line)
Přítomní: Marek, Filip, Šustr, Melnar, Cichra
Omluvení: --Hosté: ---

1. KR schválila obsazení na 19., 20. A 21. kolo
2. KR kontaktovala nového zájemce na funkci rozhodčího
3. KR určila termín letního semináře rozhodčích a delegátů na pátek 12.08.2022
4. KR provedla kontrola ZOU 18., 19. a 20. kolo:
Cestovné:
Libeř x Povltavská C (OP), č. utkání 202121AA1A1804 – nepopsáno cestovné
Drobná pochybení rozhodčích:
Hostivice x Štěchovice (OP), č. 202121AA1A1806 – nedostatečný popis PK
Povltavská C x Dobrovíz (OP), č. 202121AA1A1905 – nedostatečný popis
PK
Dobrovíz x Dolní Břežany (OP), č. 202121AA1A2004 – nevyplněna doba hry
v druhém poločase
Hostivice x Choteč (OP), č. 202121AA1A2007 – nepopsáno vyloučení ve
zprávě R
Jíloviště B x Vestec B (III.tř.), č. 202121AA2A2004 – ve zprávě R popsáno
zranění, nezaškrtnuta kolonka u zranění ANO
Velké Přílepy x Kazín (III.tř.), č. 202121AA2B1807 – ve zprávě R popsán
problém pro STK, nezaškrtnuta kolonka u STK ANO
Kazín x Drahelčice (III.tř.), č. 202121AA2B1902 – nevyplněn výsledek
prvního poločasu
Kosoř B x Dobřichovice (III.tř.), č. 202121AA2B2002 – nevyplněn počet
diváků

Zlatníky B x Bojanovice (IV.tř.), č. 202121AA3A1205 – nepopsán důvod
nastavení v druhém poločase
Libeň x Zvole B (IV.tř.), č. 202121AA3A1401 – nevyplněna doba druhého
poločasu
Dolní Břežany B x Dolní Jirčany (IV.tř.), č. 202121AA3A1402 – nepopsán
PK
Čísovice B x Klínec (IV.tř.), č. 202121AA3B1301 – nepopsán PK
Roztoky x Tuchoměřice (OP dorostu), č. 202121AC1A1806 – nepopsán OT
funkcionáře
Žebrák/Komárov x Všenory/Jíloviště (OP dorostu), č. 202121AC1A2003 –
špatný popis přestupku při PK
Hradištko x Tuchoměřice (OP dorostu), č. 202121AC1A2005 – napsáno
vykázání AR (laik), správně se AR zbavuje funkce
Závažná pochybení rozhodčích:
Hradištko x Jíloviště B (III.tř.), č. 202121AA2A1706 – KR shledala kontrolou
ZOU pochybení delegovaného R - nedostatečný popis konfrontace hráče
hostí – omezení delegace R
Vonoklasy x Středokluky (III.tř.), č. 202121AA2B2001 – dle popisu PK měl
být udělen OT ŽK
Roztoky x Dolní Břežany (OP dorostu), č. 202121AC1A2007 – dle popisu
PK měl být udělen OT ŽK
KR apeluje na R při popisování PK o zvýšenou pozornost na toto
popisování. Používat pravidlové výrazy, popis přestupku, určení hráčů, v
přerušené x nepřerušené hře, udělení x neudělení OT, atd.
5. KR provedla kontrolu zpráv DFA za 18., 19. a 20. Kolo
Bez závad.
6. KR se dohodla na dalším zasedání, které proběhne dle potřeby.
Tomáš Marek v.r.
předseda KR OFS PZ

