ZÁPIS KOMISE ROZHODČÍCH LIBERECKÉHO KFS
Komuniké 7/2018 - 2019 ze schůze KR LKFS konané dne 28/05/2019 v České Lípě
Přítomni: Schröter Martin, Řeháček Lubomír ml., Šťastný Vít, Fischer Karel, Mrkáček Michal
1. VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ
A1A2201
VIŠŇOVÁ – ČESKÁ LÍPA
Bohatý – Pánek, Brož – Průcha
R – Bohatý Ondřej – Hrubá chyba – nenařízení PK
A1A2204
SKALICE – ŽELEZNÝ BROD Čurda – Paulus, Lopuszynski – Poppr
R – Čurda Michal – Hrubá chyba – neudělení ČK
A3A2305
BOZKOV – ŽELEZNÝ BROD Lopuszynski – Dytrt, Přikryl – Malena
R – Lopuszynski Michal – Hrubá chyba – neudělení ČK
A1C0201
FRÝDLANT – ROVENSKO
Bahník – Zboroň, Pavlů – Malena
R – Bahník Martin – Hrubá chyba – neopravněné nařízení PK
2. ÚKOLY a KORESPONDENCE KR LKFS
a) Protest k zápasu KP U17 Rapid Liberec – Železný Brod - projednáno
b) Protest k zápasu I.A třídy Ruprechtice – Pěnčín – projednáno
c) Žádost ŘO o vyjádření k zápasu KP Frýdlant – Rovensko - projednáno
d) Zpracovat poptávku na nové dresy + bunda na rozcvičení pro rozhodčí LKFS –
v jednání
e) Komise zaznamenala a kladně kvituje zlepšení obsahu zpráv DFA a také
sjednocení některých náležitostí zpráv DFA podle požadavků
3. NAHLÁŠENÍ DFA DO ŘKČ
KR LKFS nominovala DFA Jana Vydru do soutěží ŘKČ
4. FYZICKÉ PROVĚRKY ROZHODČÍCH LKFS
Rozhodčí kteří nesplnili nebo neabsolvovali fyzické prověrky kontaktují nejbližšího
člena KR pro termín náhradních fyzických prověrek.
Rozhodčí kteří nesplnili nebo neabsolvovali fyzické prověrky mají pozastavené
delegace jako R, do doby splnění prověrek budou působit pouze ve funkci AR.
Rozhodčí pro náhradní fyzické prověrky:
FIFA TEST 15 -22
Marek Ondřej, Blaschke Petr, Jakl Adam, Plíva Lukáš, Ježek Jakub, Mizera Václav,
Lopuszynski Michal, Dvořák Jan, Maruška Radek, Matys Ondřej, Zlatník Jakub, Šiška
Filip, Sukhan Vasyl, Nesvadba Ondřej, Preissler David
FIFA TEST 18-25
Horák Robin, Kowalik Kryštof, Vachek Václav, Mařatka Karel, Bukvička Dušan,
Rympler Roman, Hrbáček Jan, Plátková Andrea
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5. POVINNOST DFA
Vzhledem k okolnostem mají DFA za povinnost psát do zprávy DFA počet přítomné
označené pořadatelské služby na utkání.
6. MEMORIÁL ZDEŇKA NÁDENÍKA

7. POKYN KR
a) Povinnost rozhodčího – pokud bude R nucen vyplnit ZoU mimo systém IS = ručně,
papírovou formou, např. z důvodu poruchy dodávky el. proudu nebo IS, nechává
ZoU zcela vyplněn u pořadatele utkání. Do ZoU napíše komu vyplněný ZoU předal,
nechá si to od dotyčného potvrdit podpisem. Ze zcela vyplněného ZoU i
s potvrzením o předání pořadateli si nechá vyhotovit kopii, kterou pak
naskenovanou zašle na LRehacek@seznam.cz. Pokud nebude možnost vyhotovení
kopie, nafotí R ZoU z obou stran na chytrý telefon a zašle na
LRehacek@seznam.cz
b) Oblečení rozhodčích – platí jednotné ustrojení rozhodčích napříč soutěžemi –
Soupravy rozhodčích LKFS.
c) Rozhodčí a delegáti mají povinnost sledovat úřední zprávy STK (vychází cca. ve
středu, obsazení do pátku 12:00 v IS. Změny po 12:00 v pátek ŘO nahlásí
telefonem (SMS) s potvrzením v mailu obsazovacímu úseku (p. Šťastný) pro
rozhodčí a pro delegáty p. Fischerovi. Pro přehled všechny informace ještě
sekretářovi KR LKFS p. Řeháčkovi. Určení pak následně budou informovat
rozhodčí a delegáty.
d) KR LKFS velmi důrazně upozorňuje všechny R, že nehodlá akceptovat situace, kdy
R nastoupí do utkání se zjevnou a předem známou zdravotní nebo fyzickou
indispozicí!!
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e) KR upozorňuje, že hlavní rozhodčí utkání zodpovídá za veškerou organizaci před i
po utkání. To znamená, že zajišťuje včasný kontakt s asistenty – to platí
dvojnásob, je-li delegován kolega z listiny OFS. Je nezbytné, aby RO jezdili pokud
možno společně a co nejkratší trasou. Je-li uvedeno cestovné u více než jednoho
RO, je potřeba toto do zápisu podrobně rozepsat a zdůvodnit.
f) Pokud R zapomene zapsat nějakou skutečnost do ZoU, a ten je již uzavřen, napíše
požadavek na mail LRehacek@seznam.cz . Do předmětu mailu vložíte číslo zápasu
+ název zápasu = důležité pro zpracování požadavku.
Např: A1A1301 Sedmihorky – Česká Lípa
8. HRUBÁ CHYBA
Rozhodčí při každé vytknuté hrubé chybě nebo mimořádných událostech v utkání
(přestupky po utkání apod.) informují po SMS předsedu KR Martina Schrötera
(739 547 313) a sekretáře Luboše Řeháčka (602 120 637).
Vzor SMS: Houslice – Kopidlno 2:1 (0:0), HR: Novák, AR: Nováček, Novotný, DS: Nový,
vytknuta hrubá chyba HR za neodpískaný PK v 85´pro hostující mužstvo za stavu 1:1
nebo vytknuta hrubá chyba HR pro neudělení ČK v 85´ za surovou hru pro domácí
tým za stavu 1:1 atd.
KR LKFS upozorňuje na povinnost RO nahlásit v požadované formě HCH i v případě, že
se jí R dopustí na HKFS, ÚKFS atd.
Termín příštího zasedání bude domluven aktuálně dle potřeby.

Lubomír Řeháček ml. v.r.
Sekretář KR LKFS

