Zápis č. 051920 z jednání KD dne 12.11.2019 Praha FAČR
Přítomni: Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna, Radek Venc
Omluven:
Hosté:

Program:
1.) Došlá a odeslaná pošta
2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
3.) Různé

Ad 1.) Došlá a odeslaná pošta:
-

Emaily předsedy KD Hanzlík Jiří – předseda podal informaci o veškeré korespondenci
týkající se KD od posledního zasedání /došlá i odeslaná pošta/.
Email 07.11.2019 – DS Pivovarčík Miroslav – zaslán email ohledně zlepšení
zdravotního stavu spojený se žádostí o opětovné zařazení na listiny DS v nejvyšších
soutěžích v sezoně 2019-20.

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:
Předseda KD se zúčastnil 6.11.2019 zasedání KR. Při jednání byla shlédnuta videa ze tří
utkání, ve kterých byla DS vytknuta RO jasná chyba při rozhodování zápasů VFL a 2.lig. Všechna tři
videa potvrdila správnost hodnocení DS zpracovaného v HoRo. KR tak respektovala všechna tato
hodnocení ze strany DS a RO pozastavila delegace. KD po projednání těchto závěrů KR vyslovuje
spokojenost s výkony DS v uvedených zápasech a následně pak DS: Zbyňku Popprovi, Radku
Vencovi a Janu Horovi do komplexního hodnocení připisuje + 0,3 bodu za velmi přesný výkon
funkce DS v daných utkáních.

VFL :
3.kolo:
O1A 0306 Nejzbach V.Mýto – Interobal Plz: DS Bednář - v ZDS chybí podpis odpovědného
zdravotníka zápasu.
do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b
4.kolo:
O1A 0403 FTZS Liberec – SK Slavia Pha: DS Bydžovský - v HoRo popsán faul za který bylo
kráceno RO hodnocení. KR a zástupci KD po prohlídce videa konstatovali, že k faulu nedošlo.
Jednalo se o snahu útočníka oklamat RO a místo odpískaného faulu na tohoto hráče měl RO udělit
tomuto útočníkovi ŽK. Jasná chyba vytknuta RO ze špatného důvodu.
do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b
O1A 0404 Démoni Č.Lípa – Tango Hodonín: DS Houška - v HoRo chybí jak slovní, tak číselné
hodnocení výkonu RO v uvedeném zápase.
do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b

2.LZ :
4.kolo:
O2Z 0403 Malibu M.Boleslav – Wizards Pha: DS Primus - v ZDS neuvedeny známky RO, v HoRo
byly známky uvedeny řádně.
do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b

2.LV :
4.kolo:
O2V 0406 Amor Vyškov – AC Jeseník: DS Stejskal - v ZDS uveden jiný čas začátku zápasu než
uvedl RO v ZOU. Nedostatečná kontrola odeslaných materiálů LS.
do komplexního hodnocení se započítává – 0,5 b

Ad 3.) Různé:
3.1.) Upravení listiny DS 2019-20
Členové KD projednali před zasedáním VV SFČR upravení listiny DS pro sezonu
2019-20. Na základě emailu p. Pivovarčíka bylo dohodnuto, že bude tento loňský DS pozván na zimní
seminář do Nymburka k možnosti dodatečného zařazení na listinu DS pro probíhající sezonu.
3.2.) Zimní seminář DS 2019-20
KD SFČR oznamuje všem DS z listiny pro nejvyšší soutěže futsalu 2019-20, že na základě
dohody mezi KD a KR SFČR proběhne jednodenní společný zimní seminář DS a RO v sobotu dne
18.01.2020 ve SC Nymburk. Bližší informace k semináři obdrží všichni DS společně s pozvánkou po
dalším zasedání KD v prosinci 2019. Účast všech DS je povinná z hlediska jejich dalšího zapojení
v nejvyšších futsalových soutěžích SFČR v této sezoně !!
3.3.) Závěry zasedání KD – ostatní projednání
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-

KD SFČR vyjadřuje celkovou nespokojenost nad nedostatečným a nejednotným
postupem DS v oblasti Hodnocení výkonů rozhodčích. V této souvislosti člen KD
p.Radek Venc vypracoval „Informace k HoRo“ ve kterých shrnul nejčastější chyby DS při
zpracování hodnocení rozhodčích. KD tento materiál projednala a nařizuje všem DS aby
se s uvedeným materiálem seznámili a při svých dalších HoRo z něj plně vycházely. KD
apeluje na DS, aby se opětovně a podrobně seznámili se směrnicí 12. Hodnocení
rozhodčích ve futsale-FIFA a při hodnocení RO se této směrnice striktně drželi, zejména v
bodech přiznání obtížnosti utkání, posuzování "jasných chyb" a správného použití videa.
Dále v samotném HoRo, aby se detailněji věnovali hodnotícím kritériím (1. pohyb a
poziční postavení, 2. aplikace pravidel, 3. disciplinární opatření, 4. spolupráce rozhodčích
5.osobnost rozhodčího) včetně popsání. Výše uvedené „Informace k HoRo“ budou
rozeslány emailem všem DS.
I nadále KD SFČR apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro své delegace
na ligová utkání. Dále pak KD požaduje, aby nominovaní DS či TD uvedli do svých zpráv
všechny podstatné věci, které se týkají zápasů /nástupy hráčů, zjištěné nesrovnalosti ze
SŘ či RMS apod./, na které byli vysláni jako zástupci SFČR !!
KD na svém jednání dodatečně projednala a schválila připojení KD k online vzdělávání
KR, které bylo pověřením konzultanta KR O. Černého spuštěno pro RO nejvyšších
futsalových soutěží. KD proto všem DS nařizuje, aby se do tohoto vzdělávání zapojili,
bližší informace obdrželi DS v úvodním emailu tohoto online vzdělávání.
Při dopisování hráčů do ZOU v průběhu zápasu platí opětovně ustanovení RMS čl.15 –
Organizační zabezpečení, ods. 5. V praxi nyní lze doplnit hráče do počtu 14 a to pouze
do zahájení 2.poločasu a to v přerušené hře. Poznámka k vyplnění ZOU: K zápasu
nemůže nastoupit žádný cizí státní příslušník, pokud není v ZOU uvedeno
minimálně 6 hráčů české národnosti!!
Při podpisu nového hráče na soupisce klubu /předkládá DS klub před utkáním/ který je
cizím státním příslušníkem bude DS kontaktovat LS p. Chybu ohledně informace o
dopisovaném hráči /uzavření profesionální smlouvy, na jaký doklad hráč v naší soutěži
startuje atd./. Zároveň KD projednala, že při podpisu dopsaného hráče stvrzuje DS svým
podpisem pouze dopsání na soupisku, vše uvede řádně do ZDS včetně jeho národnosti,
za faktické údaje uvedené mateřským klubem do soupisky však neodpovídá.
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Při uplatňování námitek je třeba postupovat také v souladu s ustanovením SŘ SFČR
ustanovení §78, odst 1 - 6). Na základě projednání VV SFČR při vydaných stávajících
formulářů pro RO a DS nelze nyní námitky do ZOU či ZDS uvádět. LS zajistí v nejbližší
době kolportaci nových ZOU a nových ZDS bez možnosti uvedení námitky. Pro zahájení
„Řízení o protestu“ je však nutno ze strany namítajícího dodržet podmínky výše citované
ustanovení SŘ SFČR.
KD upozorňuje, že i nadále platí, že při všech ligových zápasech zasílání ZDS a ZTD
ze zápasů důsledně elektronicky se všemi přílohami na maily prusa@fotbal.cz;
michal.chyba@fotbal.cz; rozhodcifutsal@volny.cz; futsalbox@seznam.cz a
z hlediska podkladů pro výplaty i na email předsedy j.hanzlik@centrum.cz dle
termínů RMS tj. do o 12,00 hodin v pondělí u utkání Pá nebo So, u Ne utkání či
utkání ve všední den do 20,00 hod následujícího kalendářního dne. Kromě výše
uvedených adres je povinen svoji ZDS a HoRo zaslat i všem RO - účastníků zápasu.
Dále pak KD upozorňuje všechny DS na důsledné dodržování marketingových
povinností klubů VFL, zvláště pak při TV zápasech. Všichni DS obdrželi povinnosti
klubů v tištěné podobě na letním semináři.
KD oznamuje všem RO a DS, že podklady pro vyúčtování náležitosti pramenících
z ligových zápasů za měsíc říjen 2019 byly předsedou KD zaslány jako podklad
k fakturaci LS a sekretáři VV SFČR dne 4.11.2019.
KD SFČR důrazně upozorňuje všechny DS na důsledné dodržování zákazu vstupu
neoprávněných osob do kabiny RO a DS. Toto platí v průběhu celého zápasu a zvláště
pak po jeho skončení. V případě porušení tohoto ustanovení a nerespektování výzvy
k opuštění kabiny RO a DS, je povinen DS uvést takto neoprávněný vstup do ZDS. Tuto
povinnost mají z podnětu KR SFČR také všichni RO.

Příští - 6. zasedání KD SFČR proběhne souběžně se zasedání KR ve středu 04.12.2019 v Praze,
sídle FAČR od 15,00 hod.

