Zápis č. 051920 z jednání KR SFČR dne 24. 10. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, V. Vaněk
Omluveni: K. Henych
Hosté: J. Hanzlík
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkání 1. VFL a 2. lig
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR SFČR s programem zasedání.
Došlá pošta:
Žádost organizátorů MČR hluchoněmých o delegaci tří rozhodčích na 23. 11. 2019 do Prahy.
Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 11. – 24.10. 2019
KR SFČR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:
Utkání Amor Vyškov – AC Gamaspol Jeseník (4. kolo 2. ligy východ):
KR SFČR se zabývala situací z 3. min. uvedeného utkání, kdy rozhodčí p. Vaněk nesprávně
nařídil pokutový kop a tím se dopustil jasné chyby. V souboji domácího útočníka a
hostujícího obránce nedošlo k nedovolenému zákroku ze strany obránce. A způsob
signalizace nařízení PK nebyla v souladu s pokyny, které byly prezentovány na letním
semináři rozhodčích.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Vaňka známkou 7,9 (uspokojivý výkon)
ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.
Utkání Tatran Baracuda Jakubčovice – SK Loučky (4. kolo 2. ligy východ):
V 23. min se rozhodčí p. Štipčák dopustil jasné chyby, když správně nařídil PVK po
nedovoleném zákroku D3 na H4(bezohledné kopnutí soupeře podrážkou kopačky do kotníku
v souboji o míč), ale neudělil 2ŽK+ ČK.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Štipčáka známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.

Organizační záležitosti:
1) KR SFČR vyslovuje nespokojenost s vyplácením odměn rozhodčím dle daných termínů.
Komise podniká v tomto směru veškeré kroky a doufá, že další termín zaslání odměn
rozhodčím bude dodržen dle smlouvy.
2) KR SFČR důrazně upozorňuje na povinnost rozhodčích vystupovat před, během i po
utkání ve schválené výstroji. Nedodržením tohoto nařízení dochází mimo jiné k neplnění
podmínek ze strany rozhodčích vůči sponzorovi, který přispěl na pořízení výstroje.
Rozhodčí, kteří budou „přistiženi při činu“ budou interně řešeni na zimním semináři.
Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován na 6. 11. 2019 v Praze.
Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v.r.

