Úradná správa KR č.8 zo dňa 5.9.2013
Ospravedlnení:
Sobota: Martinovský, Janček, Opatovský, Dendis, Dubravec, Baláž, Baboš,
Szalai,Turba, Pivarček, Chudý,
Sobota – Nedeľa: Linet, Divéky, Haršány, Tomka, Birkus K., Kusý R., Pecek, Lištjak,
Ondráš, Kubica, Boledovič, Matulová, Maňuch, Šimurka, Sedlák, Remeň,
Ágg, Bulko J., Juhás
Nedeľa: Ahmed
- Žiadame rozhodcov v súťažiach mladších žiakov U13, U12 o kontrolu nad dodržiavaním
pravidiel a metodických pokynov pre tieto vekové kategórie. Metodické pokyny nájdete na
oficiálnej webovej stránke Slovenského futbalového zväzu:
http://www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/model-20132014.html, alebo na stránke ZsFZ
v záložke DOKUMENTY – ROZHODCOVIA a DELEGÁTI – ROZHODCOVIA – UČME
SA HROU. Ďalej žiadame rozhodcov skontrolovať počty hráčov na súťažnom stretnutí
(hrajúci hráči + náhradníci) podľa zápisu o stretnutí. V prípade, že usporiadajúci klub
nepripraví ihriská v súlade s metodickými pokynmi SFZ nezačať majstrovské stretnutie
(hlavne dodržiavať rozmery a orientáciu hracej plochy – veľkosť na jednej polovici na šírku
ihriska). V prípade, že sa jedno zo stretnutí hrá za neštandardných podmienok (zmenšené
ihrisko, menší počet hráčov), výsledok z tohto stretnutia sa do oficiálnych výsledkov
nezapočítava.
- KR upozorňuje rozhodcov na US ŠTK č.9 zo dňa 4.9.2013 (prvý bod)
- KR upozorňuje rozhodcov na RS ZsFZ bod. B/2a (Hráč má právo nastúpiť na stretnutie, ak
vlastní plastový alebo papierový RP spĺňajúci náležitosti príslušných článkov SP
a Registračného poriadku SFZ, a súčasne je povinný dodržiavať všetky ustanovenia
predpisov SFZ, ktorými je podmienené jeho pôsobenie v podmienkach SFZ.)
- KR na základe hodnotenia DS (MZ Solčany – Križovany) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR na základe hodnotenia DS (MZ Bánovce n. Bebravou - Neded) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR na základe hodnotenia DS (MZ V. Lovce - Šurany) prijala opatrenia v súlade
so Zásadami pre činnosť
- KR informuje rozhodcov z programu TALENT, že v dňoch 13-14.9.2013 sa uskutoční
seminár programu TALENT - MENTOR . Program seminára bol rozhodcom zaslaný
e-mailom. KR žiada R, aby si každý usporiadal povinnosti tak, že sa na seminári zúčastní.
- KR informuje rozhodcov MRZ, medziskupiny, rozhodcov z programu TALENT
a rozhodcov ktorí nemajú splnené FP pre súťažný ročník 2013/14, že fyzické previerky sa
uskutočnia dňa 12.9.2013 o 16:00 hod. na atletickom štadióne v Novom Meste nad Váhom.
Ján Franek
Predseda KR ZsFZ
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