Jihomoravský krajský fotbalový svaz, Vídeňská 9, Brno 639 00
tel.: 542 212 886, e-mail: kr@jmkfs.cz, sekretar@jmkfs.cz , fax: 542 212 906

Komuniké ze zasedání komise rozhodčích JmKFS

č.6 /SR2018/19 dne 25.10. 2018

1.
-

Došlá pošta
KR bere na vědomí :
Zápis z jednání VV JmKFS
zápis z jednání KR OFS a MěFS
zápis z jednání STK a DK

2. Hodnocení průběhu soutěží
a) Komise probrala odehraná utkání dospělých, vyhodnotila zprávy DS, shlédla
sestřihy z některých utkání a zaujala k nim stanovisko
Utkání 11.kola soutěže dospělých
-

KR se zabývala utkáním KP dospělých Bohunice vs. Tišnov . KR na základě
videozáznamu zvyšuje hodnocení R Bělákovi a AR1 J.Julínkovi na dobrý výkon.

-

Utkání I.B třídy SK Kozojídky vs. Sk Vacenovice R Rodina . KR na základě hodnocení
DFA pozastavuje delegace rozhodčímu na 2 utkání.

-

KR upozorňuje všechny R, že pokud dojde k vykázání funkcionáře z lavičky náhradníků
je nutné do ZoU uvést co nejpodrobnější informace, uvést podnět, který k
takovému chování vedl a důsledně popsat i celý proces vykázání. ZoU je základním
podkladem pro jednání odborných komisí.

-

KR se zbývala protesty uvedené v IS FAČR oddílu Kuřimi, Ráječka, Vacenovic a podala
své vyjádření příslušným odborným komisím JmKFS.
b) Nedostatky sportovně technického charakteru
KR trestá nedostatky v ZoU dle čl.20 bod 9 RFS - sazebník pokut dle Řádu
rozhodčích a delegátů FAČR .
9. Kolo I.tř. st. žáků sk. A: Boskovice B – Kahan: v ZoU neuveden povrch HP (R
Psota)

12. kolo KP dosp.: Tišnov – Ivančice: Po ukončení SU byl udělen domácímu hráči č.
11 OT (ČK), což není zaznamenáno v příslušné kolonce ZoU, pouze ve zprávě R. (R
Marinč)
12. kolo I.B tř. dosp. sk. B: Újezd – Moravský Krumlov „B“: V ZoU není zdůvodněno
nastavení doby hry 2. poločasu utkání. (R Julínek Jiří)
10. kolo KP st. žáků: Boskovice – Ivančice: V ZoU není popsán pokutový kop. (R
Psota)
10. kolo I. tř. ml. žáků sk. A: FKD – Kahan: V ZoU nejsou popsány pokutové kopy. (R
Julínek Jakub)
3. Obsazovací úsek
-

KR schválila obsazení do 03.11. 2018

4. Zimní seminář rozhodčích a delegátů
-

Zimní seminář rozhodčích a delegátů proběhne 1 a 2. února 2019
Informace k semináři v nejbližší době zašle všem sekretář KR

5. Různé
KR žádá KR OFS a MěFS Brno o zaslání návrhu rozhodčích do soutěží JmKFS - termín
do 30.11.2018

Jednání bylo ukončeno dne 25.10. 2018 v 17:00 hod. Příští jednání KR se uskuteční
08.11. 2018 v Brně
Zapsal: Marek Podaný - sekretář KR

Ověřil: Antonín Kordula – předseda KR

