FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Komise rozhodčích ŘK M, Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc 9

Zápis z KR dne 26.11.2021 konané v Tasovicích u Znojma.
1) Zahájení – předseda KR přivítal přítomné na jednání.
2) Byla vyhodnocena podzimní část sezóny 2021-2022. Předseda KR vypracuje hodnotící
zprávu pro ŘKM.
3) KR připravila program zimního semináře, který proběhne v termínu 4.-6.2.2022 ve
Vésce - Dolany u Olomouce. 4.-5.2. R MSFL + DFA, 5.-6.2. R Divize + mezi skupina.
4) Přednášejícím lektorem bude předseda PK Ing. Jiří Kureš a největší prostor bude ve
výkladu věnován hře rukou a ofsajdovým situacím. Dalšími přednášejícími budou Ing.
Jan Zahradníček a Pavel Peřina. Na seminář budou pozváni i dva členové KR FAČR –
pozvánku na úsek R zajistí sekretář KR. Program semináře bude upřesněn začátkem
ledna 2022 podle situace s pandemií Covid 19.
5) Členové KR vytvořili pracovní návrh NL R a DFA pro jarní část SR 2021-2022.
6) KR M vyhodnotila i stávající spolupráci s KR FAČR v podzimní části jako velmi dobrou
a bude chtít udržet nastavený formát ve výměnách R u těchto komisí.
7) Na začátku roku 2022 budou vybrání R do programu VPR. Přednostně budou
vytipovaní perspektivní R z divizních soutěží, případně z MSFL, kteří program VPR
ještě neabsolvovali.
8) Členové KR, kteří mají ve své gesci příslušné soutěže zašlou předsedovi KR do konce
roku vybrané případy špatného popisu přestupků ze strany DFA, či chybného
hodnocení herních situaci delegáty při utkání, případně neuvedení kritických situací
ve zprávách delegátů. Každý max. 3 případy – zaslány budou kompletní Zprávy DFA a
komentář, čeho se chybně delegát dopustil.
9) V průběhu měsíce prosince budou osloveni jednotlivé KFS – KR, s žádostí o doplnění R
a DFA do soutěží Moravy – zodpovídá předseda + sekretář.
10) V průběhu semináře R + DFA bude členy KR poděkováno DFA Rudolfovi Lenfeldovi a
Janu Prokešovi za jejich činnost v soutěžích Moravy. Pozvánku zajistí sekretář.
11) V programu TALENT – MENTOR, zaslat zprávy na úsek R FAČR za 2. pololetí –
zodpovídá Jiří Juřička.
12) Na úsek R FAČR byly naší komisí zaslány připomínky k návrhu nové zprávy DFA.
13) KR se zabývala problémem z rozšiřujícím se požíváním alkoholu před utkáními. Bylo
zaujato jasné stanovisko a to tzv. „ NULOVÁ TOLERANCE“. Vše bude zahrnuto do
statutu R a DFA a předloženo ke schválení ŘKM – zodpovídají Zahradníček + Juřička.

V Tasovicích 26.11.2021

Zapsal:

Milan Reich
sekretář KR ŘK M

Ing. Jan Zahradníček
předseda KR ŘK M

