Zápis č. 071920 z jednání KD dne 08.1.2020 Praha FAČR
a dále pak 17.- 18.1.2020 SC Nymburk
Přítomni: Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna, Radek Venc
Hosté: KR – Jiří Honěk, Jan Hora, Ladislav Drobný, Leoš Gryc, Karel Henych /omluven
v Nymburce/, Václav Vaněk a konzultant KR Ondřej Černý

Program 8.1.2020:
1.)
2.)
3.)
4.)

Došlá a odeslaná pošta
Vyhodnocení práce DS na základě videa
Příprava zimního semináře
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/.

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po shlédnutí videa:

2.LV :
Vyhodnocení videa - KR a KD
11.kolo:
O2V1102 VŠB TU Ostrava – Žabinští vlci Brno: DS Křižák - nepřesné hodnocení HR, který se
dopustil jasné chyby při udělení ČK H98. Z videa vyplynulo, že popis HR u vyloučení neodpovídá
situaci na hrací ploše a hráči neměla být ČK udělena. DS tuto chybu HR nevytkl a hodnotil jeho výkon
bodově známkou 8,2 (dobrý bez jasné chyby). KR následně toto hodnocení revidovala na známku 7,8
(uspokojivý). Na základě tohoto videa a výše uvedeného stanoviska KR posoudila KD známku HR
jako chybu DS, který tímto nadhodnotil jeho výkon.
do komplexního hodnocení se započítává - 0,8 b

Ad 3.) Příprava zimního semináře:
Zimní seminář DS 2019-20
KD SFČR projednala přípravu zimního semináře pro všechny DS z listiny pro nejvyšší soutěže
futsalu 2019-20. Seminář na základě dohody mezi KD a KR SFČR proběhne jednodenní společný
v sobotu dne 18.01.2020 ve SC Nymburk. Bližší informace k semináři obdrželi všichni DS společně
s pozvánkou na tento seminář. KD rozhodla, že hlavní důraz zimního semináře bude ze strany DS
zaměřen na společnou část s RO a to videotest a videoukázky a přednášky pro RO. Účast všech DS
je povinná z hlediska jejich dalšího zapojení v nejvyšších futsalových soutěžích SFČR v této sezoně,
omluven ze zimního semináře je DS Martin ČERNÝ, který je nasazen jako DS na turnaj U17 a U19
v UNYP Aréně Praha!! Před zasedáním KD SFČR informoval předseda KD o omluvě Miroslava
Pivovarčíka, který byl na zimní seminář pozván.

Ad 4.) Různé:
Závěry zasedání KD – ostatní projednání

-

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“ byly
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. Dále pak KD apeluje na větší
pečlivost při zpracování výstupů ze zápasů na které byli DS nominováni!!

-

KD na svém jednání vyhodnotila stávající průběh a zapojení DS do online vzdělávání KR,
které bylo pověřením konzultanta KR O. Černého spuštěno pro RO nejvyšších futsalových
soutěží. Vyhodnocení přístupů DS k plnění tohoto pokynu proběhne konzultantem KR na
zimním semináři v Nymburce.

-

KD znovu upozorňuje, že 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. DS je
povinen do ZDS dopsání a podepsání hráče na soupisce zapsat včetně národnosti
dopisovaného hráče.

-

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 zajistil
používání nových ZOU bez možnosti uvedení námitky. ZDS bude upravena až po
zimním semináři, ale upozornění na nemožnost uplatnění námitek ze strany klubů
platí již nyní !! 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. Při
nedodržení tohoto nařízení KD, budou viníci dle tohoto nařízení předání k jednání
DK s možností udělení pokuty.

-

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. Dále pak KD upozorňuje na stranu 2 ZDS,
kde je marketing hlavně ve VFL zdokumentován a každý DS je povinen tuto
informaci do své ZDS uvést.

Program 17. - 18.1.2020:
1.) Informace ze zasedání VV SFČR
2.) Průběh zimního semináře

Ad 1.) Informace ze zasedání VV SFČR:
- VV SFČR schválil předložený návrh Komise delegátů SFČR na stanovení sazebníku odměn pro
výkon činnosti delegáta při mezistátních přátelských utkáních, a to s podmínkou delegování jazykově
vybavených delegátů (anglický jazyk).
- VV SFČR vzal na vědomí vyjádření předsedů KR a KD k podnětu zjištěných pochybení v souvislosti
s projednáváním problematiky zpracování podkladů z utkání celostátních soutěží, a to opakovanému
neplnění povinností včasného doručení zápisu o utkání, resp. zprávy delegáta na sekretariát SFČR ze
strany některých rozhodčích a delegátů CL.
- VV SFČR vzal na vědomí informaci o řešení problematiky obsazování rozhodčích a delegátů na
utkání celostátních soutěží v souvislosti s případem změny nasazení na finále Poháru SFČR,
konaného 10.12.2019 v Teplicích.
- VV SFČR vzal na vědomí informace předsedů KR a KD o probíhajícím ročníku CL soutěží futsalu,
mmj. příprava letního a zimního semináře pro sezónu 2020/2021, noví adepti na listiny rozhodčích a
delegátů, strategie pro nasazování na play-off VFL 2019/20, stav fakturací odměn a nákladů, dořešení
financí za vybavení. S nahlášenými termíny – 4.-5.9.2020 a 9.10.1.2021 se bude počítat při přípravě
termínové listiny na sezónu 2020/2021.
- VV SFČR schvaluje poměrem hlasů 4 PRO - 2 ZDRŽ. - 1 PROTI návrh na odvolání p.Jiřího Hanzlíka
z funkce předsedy Komise delegátů SFČR ke dni 16.1.2020. Zároveň VV pověřuje p.Hanzlíka, s jeho
osobním souhlasem, řízením Komise delegátů do 31.1.2020. Do tohoto data bude stanoven další
postup pro nastavení způsobu řízení Komise delegátů.

Ad 2.) Průběh zimního semináře DS:
KD na svém společném zasedání s KR v pátek 17.1.2020 připravila detailní průběh zimního
semináře ve SC Nymburka hlavně pak v návaznosti na společnou část testů a přednášek, kterou
organizuje KR ve spolupráci s některými RO.
Zimní seminář pro DS proběhl jednak ve výše zmiňované společné části s RO (videotest,
rozbory situací, přednášky pro činnost RO, metodika KR) a jednak v samostatné výkladové části KD
na učebně SC Nymburk. Semináře se zúčastnili všichni pozvaní DS kromě p. Martina Černého, který
byl omluven z důvodu jeho delegace jako DS na turnaj U17 a U19 v Praze. V samostatné části DS
byly s frekventanty semináře probrány schválené upravené platné Směrnice pro organizátora utkání
/RMS 2019-20 čl.18/ a novelizovaná příloha RMS 17. Metodický pokyn VV SFČR při hrubých
nesportovních projevech diváků. Tyto oba materiály byly následně pověřeným předsedou rozeslány
všem DS emailem ve schválené konečné podobě. Zimní seminář KD pokládá za zdařilý hlavně
z hlediska společné výkladové části s využitím videa pro RO a DS

Příští 8. zasedání KD SFČR proběhne dne 12.2.2020 v sídle SFČR v Praze na Strahově od
15,30 hod a bude souběžně pokračovat se zasedání KR od 16,30 hod tamtéž.

