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Jihočeský krajský fotbalový svaz
Skuherského 14, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 777268713, 777268716
eibl.vladimir@volny.cz *

--------------------------------------------------------------------------------Zápis Komise rozhodčích a delegátů č.25/ 2018-2019 ze dne 10.4.2019
Přítomni: Makovička Milan, Brož Miroslav, Kureš Jiří, Pečenka Jiří, Šnajder Vlastimil

Program jednání:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Omluvy R, DS, informace od STK
Sledovaná utkání
Vyhodnocení utkání KP na TV COM
Vyhodnocení zpráv DS a ZoU
Pokuty DS na základě zprávy STK
Hrubé chyby R
Seminář vybraných rozhodčích
Fyzické prověrky rozhodčích
Různé

1. Omluvy rozhodčích a delegátů, informace od STK
vzaty na vědomí omluvy rozhodčích a delegátů, proběhlo obsazení utkání R a DS na následující kolo,
včetně změn. KRaD dále vzala na vědomí a projednala všechny informace od STK
2. Sledovaná utkání
Č.Krumlov/Roudné
Lom /Rudolfov
Dražice/Protivín
Třebětice/Lomnice

R
R
R
R

Hoch
Vican
Novotný
Vican M.ml.

průměrný
dobrý
dobrý
dobrý

výkon
výkon
výkon
výkon

3. Vyhodnocení utkání KP na TV COM
na základě on-line záznamů utkání na TV COM, KRaD vyhodnotila 20. kolo utkání Ondrášovka KP.
(HCH rozhodčích viz. níže)

4. Vyhodnocení zpráv DS a ZoU
ZOU, ZDS - drobné nedostatky vyřešeny pohovorem
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5. Pokuty DS na základě zprávy STK
Šafránek Josef - utkání I.Btř. mužů Chelčice/Cehnice
ve zprávě DS chybně uvedeno číslo kola
KRaD uděluje v souladu s paragrafem 11/2, pokutu 100,-kč
Šafránek Josef - utkání I.Atř. mužů M.Tábor/Nemanice
ve zprávě DS chybně uvedeno ID AR1
KRaD uděluje v souladu s paragrafem 11/2, pokutu 100,-kč

6. Hrubé chyby rozhodčích
Hoch Karel - utkání KP mužů Č.Krumlov/Roudné
hrubá chyba rozhodčího v utkání
Koranda Tomáš - utkání KP mužů Katovice/Osek
hrubá chyba rozhodčího v utkání
Mach Jan - utkání KP mužů Katovice/Osek
hrubá chyba rozhodčího v utkání v roli AR
Herzog Radek - utkání KP mužů Hluboká/Želeč
hrubá chyba rozhodčího v utkání
Peterka Marek - utkání KP mužů Hluboká Želeč
hrubá chyba rozhodčího v utkání v roli AR
7. Seminář vybraných rozhodčích
KRaD vybrala skupinu rozhodčích ze všech soutěží, kteří absolvují v pátek 17.5.2019 celodenní seminář, se
zaměřením na jejich další vzdělávání, včetně praktických cvičení na hrací ploše v návaznosti na předchozí
semináře.
Všem vybraným rozhodčím budou zaslány podrobné informace, včetně místa a času v elektronické podobě!

8. Fyzické prověrky rozhodčích FIFA FITNESS TEST 75/25m
Fyzické prověrky všech rozhodčích se uskuteční na stadionu SKP ČB v pátek dne 7.6.2019
Rozhodčí skupiny „M“ : 16.30hod.
Rozhodčí KP
: 17.00hod.
Rozhodčí I.A tř.
: 17.30hod.
Rozhodčí I.B tř.
: 18.00hod.

Splnění fyzických prověrek je nutným předpokladem pro zařazení na NL pro SR 2019/2020!
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9. Různé
Upozornění:
veškeré omluvy delegátů je nutné zasílat včas sekretáři KFS Jč.kraje a zároveň předsedovi KRaD,
na mailové adresy, uvedené viz. níže!!
- veškeré omluvy rozhodčích je nutné zaslat včas písemně na adresu: KFS Jč.kraje
p. Vladimír Eibl , Skuherského 14
PS 52, 370 01 Č. Budějovice
nebo mailem na adresy:

- veškeré omluvy delegátů je nutné zasílat včas na mailové adresy :

eibl.vladimir@volny.cz
snajderv@seznam.cz
vanes@mymail.cz
eibl.vladimir@volny.cz
vanes@mymail.cz

Další zasedání KRaD se uskuteční po telefonické dohodě!
Makovička Milan v.r.
předseda KRaD KFS Jč.kraje

