ZÁPIS KOMISE ROZHODČÍCH LIBERECKÉHO KFS
Komuniké 5/2019 - 2020 ze schůze KR LKFS konané dne 04/02/2019 v Jablonci
Přítomni: Schröter Martin, Řeháček Lubomír ml., Šťastný Vít, Fischer Karel
Omluven: Mrkáček Michal
1. SEMINÁŘ ROZHODČÍCH
Seminář rozhodčích se uskuteční 05/03/2020 od 17:30 na Smržovce v Parkhotelu.
Program:
17:10 – 17:30 Prezence
17:30
Začátek
Slovo předsedy KR
Úsek DFA
Obsazovací úsek
Sekretář KR – organizace, vybavení atd.
Rychlý přehled změn pravidel – 2019
Testy v IS
Videa LKFS
Vyhodnocení
Závěr
Sebou: Oblečení – výjezdní oblečení R LKFS, Zařízení pro Testy – PC, Tablet, Telefon
Psací potřeby
Poplatek: 300 Kč
2. SEMINÁŘ DELEGÁTŮ
Seminář delegátů se uskuteční 17/03/2020 od 17:00 v České Lípě Tankovka/Skleník.
Program:
16:40 – 17:00 Prezence
17:00
Začátek
Slovo předsedy KR
Úsek DFA
Rychlý přehled změn pravidel – 2019
Testy – papírová forma
Videa LKFS
Vyhodnocení
Závěr
Sebou: Oblečení – casual, Psací potřeby
Poplatek: 400 Kč
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3. ÚKOLY A KORESPONDENCE KR LKFS
a) Distribuce nový dresů, trenek, stulpen, rozcvičovací bundy – 99% splněno
b) Požadavek ŘO – vyjádření KR LKFS – Dubá – N. Ves – projednáno
c) Nováčkové – vybavení – zahájení procesu
d) Testování R a DS – zkouška systému probíhá
e) Upozornění R a DS na zaplacení členských příspěvku FAČR – splněno
f) Talent Mentor – potvrzení u ŘO trvání dvojic
4. NOVÁČKOVÉ V SOUTÉŽÍCH LFKS - R
Nováčkové na v soutěžích LKFS R
OFS ČL – Adam Václav
OFS LB – Petr Polák
5. UKONČENÍ ČINNOSTI V SOUTĚŽÍCH LKFS – R a DS
Činnost na LKFS ukončili:
Rozhodčí:
Maruška Radek – uvolněn pro potřeby OFS SM. Děkujeme za odvedenou práci a
přejeme hodně štěstí v dalším působení.
Delegát:
Šlechta Jaroslav – ukončení činnosti. Děkujeme za odvedenou práci a přejeme hodně
štěstí v dalším působení.
6. 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.
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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
7. 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

