ZÁPIS KOMISE ROZHODČÍCH LIBERECKÉHO KFS
Komuniké 3/2020 - 2021 ze schůze KR LKFS konané dne 09/12/2020 v Jablonci
Přítomni: Schröter Martin, Řeháček Lubomír ml., Šťastný Vít, Mrkáček Michal
Omluven: Fischer Karel

1. VYHODNOCENÍ ZÁPASŮ
A2A0706
PĚNČÍN – KRÁSNÁ STUDÁNKA
Mach-Pánek, Plíva - Mazánek
R – MACH Onřej – Pochybení R – neudělení 2ŽK + ČK hráči hostujícího týmu
A1A0707
MŠENO – FRÝDLANT
Čáka – Bican, Petr - Ujka
AR – PETR Vojtěch – Pochybení AR – chybně signalizovaný ofsajd, po kterém nebyla
uznána branka pro hostující tým
A1A0804
ROVENSKO – SEDMIHORKY
Zlatník–Paulus,Martínek-Mařatka
R – ZLATNÍK Jakub – Pochybení R – chybně odvolaný pokutový kop pro domácí tým
AR – PAULUS Petr – Pochybení AR – chybně odvolaný pokutový kop pro domácí tým
DFA – MAŘATKA Karel – Pochybení DFA – chybně popsaná situace ve zprávě DFA

2. ÚKOLY A KORESPONDENCE KR LKFS
Všechny akce VPR a tréninky rozhodčích v roce 2020 zrušeny – COVID
AKADEMIE rozhodčích LKFS 2020 zrušena – COVID
Plán pro VPR LKFS + tréninky rozhodčích 2021 zaslán na úsek rozhodčích FAČR
Plán pro AKADEMIE LKFS 2021 zaslán na úsek rozhodčích FAČR
Talent/Mentor zpráva podzim 2020 – v řešení
Talent/Mentor nahlášení dvojic jaro 2021 – splněno – stejný stav
Nová pravidla fotbalu distribuována

3. NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ
Povinný test z pravidel nevypracoval Havel Tomáš, Nagy Marek – KR LKFS příjme
opatření

4. ROZHODČÍ V KARANTÉNĚ
Rozhodčí, kteří prošli karanténou, musí zaslat nově vyplněné prohlášení COVID dle
pokynů na prohlášení !!!
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5. LISTINA ROZHODČÍCH LKFS
Dle výkonů a dalších aktivit se bude dále pracovat s listinami. Aktuálně zaostřeno na I.A
Rozhodčí – Smoleňák, Mach, I.B Rozhodčí – Blaschke P., Horvát, Chládek, Sirota.
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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.
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.

ZÁPIS KOMISE ROZHODČÍCH LIBERECKÉHO KFS

Lubomír Řeháček ml. v.r.
Sekretář KR LKFS

