Fotbalová asociace České republiky

Komise rozhodčích MěFS Brno
639 00 Brno, Vídeňská 9
Telefon: 773 988 893
E-mail: krmefs@seznam.cz

ái

Zápis z jednání komise rozhodčích MěFS č. 10/2016
ze dne 29. 9. 2016
Přítomni:

Mgr. Jiří Polák, Mgr. Milan Knecht, Karel Mach, Jakub Kocman

Omluveni:

Ing. Radim Krbůšek, Simon Vejtasa

Program:

1. Došlá pošta
2. Průběh zasedání
3. Diskuse

1. Došlá pošta:
 Zápisy z jednání STK MěFS č. 5 a č. 6
2. Průběh zasedání:
a. KR řešila nedostavení se rozhodčích uváděných STK v zápise č. 5 a č. 6. Na uváděné
zápasy R nebyl delegován, nebo se omluvil na poslední chvíli a byly mu uděleny TB
za nestandardní omluvu.
b. Na jednání KR se dostavili rozhodčí Edgar Arutiunian a Roman Kučera ke splnění
náhradního semináře. S rozhodčími byly probrány změny pravidel a organizační
záležitosti nového ročníku.
c. Na jednání se dostavili noví zájemci o funkci rozhodčího p. Tung Linh Bui, Patrik
Bušanski a Tomáš Hajdík. Se jmenovanými byl proveden pohovor a byli zařazeni na
listinu rozhodčích.
d. KR schválila přestup rozhodčího Lukáše Jurči z OFS Brno-venkov. Rozhodčí byl
zařazen na listinu rozhodčích MěFS.
e. Na základě dosažených TB KR uděluje pořádkovou pokutu dle ust. §11 Řádu
rozhodčích a delegátů:
 Krejčí Patrik – dosažení 6 TB (2x neuvedení vedoucího družstva) – 200,- Kč
 Pojsl Jakub – dosažení 5,2 TB (chybně uvedeno pořadí branek, neuvedení
pomezních oddílových rozhodčích, chybně uvedení střelci, neuvedení hlavního
pořadatele) – 200,- Kč.
f. KR se zabývala návrhem VV o zrušení obsazování rozhodčích na utkání
minipřípravek a ml. přípravek. KR v současné chvíli s návrhem nesouhlasí a
doporučuje konečné řešení probrat až s účinností od SR 2017/2018.
g. KR vyhodnotila fyzické prověrky rozhodčích. KR děkuje rozhodčím, kteří testy
absolvovali. KR konstatuje, že rozhodčí jsou dobře fyzicky připraveni. Rozhodčím,
kteří nemají splněné fyzičky, ani nevyužili náhradní možnosti VPR, se tato skutečnost
projeví v delegacích a závěrečném hodnocení po konci sezony.
h. KR schválila obsazení rozhodčích a delegátů na další období.
3. Diskuse:
 Příští zasedání komise rozhodčích se bude konat v prostorách MěFS v hale
Morenda, ulice Vídeňská 9, dne 13. 10. 2016 od 17:00

schválil
Mgr. Jiří Polák
předseda KR MěFS Brno

zapsal
Karel Mach
sekretář
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