Fotbalová asociace České republiky
Řídící komise pro Čechy
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6

Komuniké ze zasedání pracovní skupiny KR FAČR / ŘKČ
Datum konání: 3.11.2022
Přítomni: Václav Hartman, Jiří Kureš, Jiří Valenčat, Ivan Teuber, Miroslav Zlámal, David
Anděl
Omluven: Jiří Ulrich
Z rozhodnutí VV FAČR není jmenována nová KR ŘKČ, vedením agendy je pověřena
celostátní komise rozhodčích FAČR.
Člen komise rozhodčích FAČR pan Václav Hartman je pověřen vedením pracovní skupiny
(dále jen KR), která nahrazuje KR ŘKČ.
1) KR - kontakty pro R a DFA
Hlavní kontakt - Václav Hartman – 723 494 803, 737 216 815 –
vhartman@seznam.cz
Hlavní kontakt pro DFA – Jiří Ulrich – 605 700 047 – ikac@volny.cz
Hlavní kontakt pro R (ČFL a mládež) – Miroslav Zlámal – 775 957 495 zlamal.mira@gmail.com
Hlavní kontakt pro R (Divize) – Ivan Teuber – 777 327 132 –
ivan.teuber@seznam.cz
Konzultace ohledně aplikace a výkladu pravidel fotbalu - Jiří Kureš – 724 100 563jkures@seznam.cz
Sekretář – David Anděl – 736 479 699 – andel@fotbal.cz
Omluvy R – Václav Hartman a David Anděl
Omluvy DFA – Jiří Ulrich a David Anděl

-

2) Vyhodnocení zápasů
Sokol Hostouň x FK Baník Sokolov 1948 – ČFL A
Chybně neudělená ČK pro D4 – surová hra, podražení soupeře nepřiměřenou silou – 74.
minuta

-

FK Čáslav x TJ Dvůr Králové nad Labem – Divize C
Chybně udělená ČK pro D11- přestupek nesplňuje kritéria surové hry – 21. minuta

-

FK Meteor Praha VIII x SK Kosmonosy – Divize B
Chybně udělená ČK pro H7 – přestupek nesplňuje kritéria surové hry - 65. minuta

3) KR eviduje známky, hodnocení, výkony R
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4) KR opakovaně upozorňuje delegáty zasílat ZDFA ihned po vložení do IS také
patronům soutěží – vždy oběma patronům
ČFL – Jiří Kureš jkures@seznam.cz, Miroslav Zlámal zlamal.mira@gmail.com
Divize – Ivan Teuber ivan.teuber@seznam.cz, Jiří Valenčat jirkavalda52@gmail.com
Ideálně vždy v kopii, když delegát zasílá ZDFA rozhodčím
5) KR opakovaně upozorňuje delegáty, aby po každém utkání zasílali ZDFA
rozhodčím, někteří rozhodčí zprávu od DFA vůbec nedostali !!!!
6) Článek ze minisemináře pro rozhodčí ŘKČ - https://rozhodci.fotbal.cz/strahovskyseminar-rozhodcich-rkc-se-28-ucastniky/a17313
7) Apel na delegáty

-

-

-

8)
-

-

-

Kontrola IS každý den (i před utkáním) – možná změna hrací plochy nebo termínu
U každé popisované sporné či složité situace uvést svůj názor, zda rozhodnutí rozhodčího
bylo dle názoru DFA správné/nesprávné popř. akceptovatelné, ať vyhodnocené
v pohovoru po utkání nebo až na základě shlédnutí videozáznamu doma, nevyhýbat se
odpovědnosti, neuvádět alibistické závěry, viz např.“ Rozhodnutí o udělení OT za ……
nechám na pracovní skupině komise rozhodčích dle shlédnutí videa“.
Po utkání být u vyplňování ZoU společně s R a kontrolovat si vzájemně veškeré údaje
doplňované do ZoU po utkání, pokud výjimečně z jiných důvodů nemůže být DFA v této
době ještě v kabině rozhodčích, zkontrolovat si poté údaje doplněné rozhodčím do ZoU
ihned po příchodu do kabiny ještě před potvrzením ZoU vedoucími družstev
Pokud je v ZoU uveden jiný čas u popisu klíčové herní situace (udělování OT, PK atd.)
než je skutečný čas, který zjistíte při shlédnutí videozáznamu na TVCOM, uveďte vedle
času dle ZoU i tento skutečný čas dle záznamu při popisu klíčové situace do zprávy DFA,
často se liší o několik minut a je složité situaci dohledávat, když uvádíte čas uvedený
v ZoU odlišný od skutečnosti v záznamu
Apel na rozhodčí
Kontrola IS každý den (i před utkáním) – možná změna hrací plochy nebo termínu
Zodpovědněji dodržovat nastavení doby hry každého poločasu promeškané způsoby,
které s hrou nesouvisí a mají se dle PF nahradit, především např.:
- zjiťování stavu zraněného hráče na HP, jeho ošetřování nebo odnesení z HP
- zdržování při střídání (tzv. taktické střídání)
- doba promarněná při oslavách po dosažení branky
- doba promeškaná udělováním osobních trestů
- doba promarněná procedurou provádění pokutového kopu
- doba promeškaná různými způsoby zdržování hry apod
Po utkání při vyplňování údajů do ZoU kontrolovat tyto společně s údaji DFA, popř.
vyčkat na jeho příchod a vzájemnou kontrolu údajů před potvrzením ZoU vedoucími
obou družstev - viz výše Apel na delegáty
KR apeluje na R aby zejména chránili zdraví a bezpečnost hráčů na HP. Nenechali ležet
zraněného hráče na HP bez zjištění stavu lékařem družstva
KR apeluje na kvalitní pohyb R na hrací ploše a posuzování přestupků¨
KR apeluje na R, aby bylo dbáno na kontrolu výstroje hráčů a jednotnost barev oblečení
KR apeluje na R aby důsledně trestali nesportovní chování hráčů, funkcionářů či diváků
a uvedli veškeré skutečnosti do ZoU

Termín následujícího zasedání 10.11.2022 od 16:00 v Praze – sídlo FAČR
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