Zápis ze schůze KR OFS PZ č. 8/2022 ze dne 21.06.2022
Přítomní: Marek, Šustr, Filip, Cichra
Omluvení: Melnar
Hosté: ---

1. KR schválila obsazení na 25. a 26. kolo
2. KR kontaktovala nového zájemce na funkci rozhodčího a provedla pohovor
s novým adeptem
3. KR projednala návrh rozhodčích na listinu rozhodčích SKFS
4. KR provedla kontrolu ZOU 24., 25. a 26. kolo:
Cestovné:
Dolní Břežany x Povltavská FA C (OP), č.
cestovné

202121AA1A2507

– nepopsáno

Průhonice B x Vestec B (III.tř.), č. 202121AA2A2402 – nepopsáno cestovné
Jílové B x Davle (III.tř.), č. 202121AA2A2602 – nepopsáno cestovné
Dolní Břežany x Kazín (OP dorostu), č. 202121AC1A2504 – nepopsáno cestovné
Drobná pochybení rozhodčích:
Horoměřice x Kněževes (III.tř.), č.
v druhém poločase

202121AA2B2407 –

nevyplněna doba hry

Jeneč x Třebotov (III.tř.), č. 202121AA2B2507 – nepopsán důvod nastavení
Nučice x Dobřichovice (III.tř.), č.
v druhém poločase

202121AA2B2506 –

Dolní Břežany x Kazín (OP dorostu), č.
nastavení

nevyplněna doba hry

202121AC1A2504

– nepopsán důvod

Závažná pochybení rozhodčích:
R Müller - KR shledala pochybení R , dle ustanovení § 11 odst. 2, písm. g) –
pozdní omluva z delegace a opakované nerespektování pokynů KR – R
uložena pořádková pokuta
Horoměřice x Vonoklasy (III.tř.), č. 202121AA2B2501 – nepopsání pěti
pokutových kopů v utkání + nepopsání cestovného
Tuchoměřice x Dobřichovice/Lety (st. žáci), č.
k řešení DK

202121AE1F0701 –

R předán KR

Jílové/Zvole x Dobříč/Nučice (st. žáci), č. 202121AE1F0802 – KR shledala
kontrolou ZOU pochybení delegovaného R, dle ustanovení § 11 odst. 2, písm.
a), g) - špatný popis udělení ČK, nevyplnění doby hry v druhém poločase
utkání, pozdní omluvy z delegací – R uložena pořádková pokuta.
Dolní Břežany x Povltavská FA C, č. 202121AA1A2507 – KR shledala kontrolou
ZOU pochybení delegovaného R, dle ustanovení § 11 odst. 2, písm. e) nedostavení se delegovaného rozhodčího na utkání – R uložena
pořádková pokuta
KR apeluje na R při popisování PK o zvýšenou pozornost na toto
popisování. Používat pravidlové výrazy, popis přestupku, určení hráčů,v
nepřerušené hře, udělení x neudělení OT, atd.
KR apeluje na R při popisování OT, využívat metodické pokyny k popisu
přestupků.
5. KR provedla kontrolu zpráv DFA za 24., 25. a 26. Kolo
6. Letní seminář se bude konat dne 12.08.2022 od 17:00 hod.
7. KR děkuje všem rozhodčím a delegátům za jejich výkony v jarní části
soutěží!
8. KR se dohodla na dalším zasedání, které proběhne dne 08.08.2022 od 17:00
hod.
Tomáš Marek v.r.
předseda KR OFS PZ

