ZÁPIS KOMISE ROZHODČÍCH LIBERECKÉHO KFS
Komuniké 4/2019 - 2020 ze schůze KR LKFS konané dne 05/11/2019 v Jablonci
Přítomni: Schröter Martin, Řeháček Lubomír ml., Šťastný Vít, Mrkáček Michal, Fischer Karel
1. VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ
A2A1005
KRÁSNÁ STUDÁNKA - RYNOLTICE Smoleňák-Brož, Dvořák-Obrovský
R – Smoleňák Jakub – Pochybení R – nenařízený pokutový kop pro domácí tým
AR1 – Brož Antonín – Pochybení AR1 – nenařízený pokutový kop pro domácí tým
DS – Obrovský Jiří – Pochybení DS – zpráva DS neodpovídá dění na HP
A1A1001
VIŠŇOVÁ – HRÁDEK N. N.
Bahník-Paulus,Martínek-Mazánek
R – Bahník Martin – nenařízený pokutový kop pro hostující tým
KR ponechala na názoru R na HP.
A3B1102
RAPID LIBEREC – STRÁŽ N. N. Všetečka-Kratochvíl, Myslivec-Malena
R – Vštečka Jan – Pochybení R – neudělení ČK pro hráče domácích
A1A1207
MODLANY – ŽATEC
Vrtal – Marek, Šůma-Rydval
R – Vrtal Bohumil – Pochybení R – nenařízený pokutový kop pro hostující tým

2. ÚKOLY A KORESPONDENCE KR LKFS
a) Distribuce nových dresů, trenek, stulpen, rozcvičovací bundy – 99% splněno
b) Dovybavení nováčků v LKFS – objednáno – dodací lhůty – v řešení
c) Požadavek ŘO – vyjádření KR LKFS – Nový Bor : Sedmihorky - projednáno
d) Dopis p. Háza – Slovan Vesec - projednáno
e) Požadavek ŘO – vyjádření KR LKFS – Višňová : Turnov – projednáno
f) Návrh projektů KR VPR, AKADEMIE apod. na celý rok 2020 - splněno
g) Nový R na LKFS z talentů OFS p. Kořínek, p. Honzejk – zavedení, vybavení atd. – R
již v procesu, dovybavení R v řešení
h) Nový R na LKFS z SKFS p. Horvát – R v procesu – vybavení v řešení
3. BARVY DRESŮ DOMÁCÍCH TÝMŮ
https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/record/293?recordId=25579

4. 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
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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!!
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
5. 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.
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Lubomír Řeháček ml. v.r.
Sekretář KR LKFS

