Vyhodnotenie činnosti KR ObFZ za 1. polrok 2016
KR aj v jarnej časti súť. roč. 2015/2016 v súlade so schváleným tematickým a termínovým plánom
pokračovala v organizovaní „Školy mladých rozhodcov“. Počet frekventantov v tomto projekte je 14. Pravidelné
oznamy tohto projektu boli zverejňované na webovej stránke ObFZ, v jej menu vľavo, pod názvom „Škola mladých
rozhodcov“.
Dňa 28.2.2016 KR v priestoroch reštaurácie ARECA v Michalovciach organizovala zimný seminár
rozhodcov a delegátov súťaži ObFZ. Hlavnou náplňou tohto seminára bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží
ObFZ 2015/2016, rozbor problémových situácií vzniknutých v jesennej časti a príprava jarnej časti súťaží ObFZ. R
a D vykonali písomný test z PF. Náhradný zimný seminár R a D súťaží ObFZ 2015/2016 sme organizovali
9.3.2016.
V piatok 18.3.2016 sme organizovali pracovné stretnutie klubových ISSF manažérov, ktorých kluby sú
zaradené do súťaží ObFZ 2015/2016. Programom tohto stretnutia bola prezentácia odborných tém z pravidiel futbalu a
rozpisu súťaží ObFZ MI 2015/2016. KR sa aj takýmto spôsobom snažila širokej verejnosti vysvetliť a správne pochopiť
špecifické problémy v pravidlách futbalu a zjednodušiť vnímanie rozhodnutí rozhodcov v stretnutiach.
KR z dôvodu preškolenia a preskúšania R ObFZ MI nahlásených na zimný seminár R V. ligy VsFZ dňa 12 13.3.2016 v Kežmarských Žľaboch organizovala dňa 4.3.2016 na ObFZ pracovné stretnutie, na ktoré sa dostavili títo R:
P. Tóth, M. Ubľanský, J. Škodi, P. Koščo, B. Ondrík. Týchto rozhodcov sme vybrali z projektu „Škola mladých
rozhodcov“, aby zažili úroveň seminárov organizovaných VsFZ.
Pred súť. roč. 2016/2017 sme organizovali fyzické previerky R súťaží ObFZ, ktoré sa uskutočnili 16.6.2016
na IV. Základnej škole, Komenského 1, Michalovce (tartanová dráha). Účasť na fyzických previerkach bola jednou z
podmienok pre zaradenie na nominačné listiny R v súťažnom ročníku 2016/2017. Týchto previerok sa zúčastnilo 26 R,
4 sa ospravedlnili a 4 sa nedostavili bez akéhokoľvek oznámenia.
Vstupné školenie nahlásených zástupcov klubov a ďalších uchádzačov k získaniu základnej kvalifikácie
rozhodcu futbalu pre súťaže ObFZ Michalovce od sezóny 2016/2017, KR organizovala v dňoch 6.-8.6.2016 na ObFZ v
Michalovciach. Na toto vstupné školenie sa dostavilo 11 záujemcov. Záverečné preskúšanie z pravidiel futbalu sme
vykonali 16.6.2016 na ObFZ. Všetci zúčastnení toto preskúšanie zvládli, čím ich KR ObFZ od SR 2016/2017 zaradila
na nominačné listiny R.
Nedostatky riešené KR v jarnej časti súť. ročníka 2015/2016
Pozastavenie delegácie:
- na základe hodnotenia D:
6R
- na základe vzhliadnutého videozáznamu: 1 R
- z dôvodu nedostatkov v správe D:
1D
Predvolanie na KR:
- R:
8
- D:
4
Vo všetkých prípadoch sa s pozvanými vykonal pohovor, poukázalo sa na zistené nedostatky a vydali sme
pokyny na zlepšenie činnosti
Poriadkové pokuty:
- R:
5 (suma: 25 €)
Pochvala na výkon R:
- od FK Bánovce n/O
- od FK Oborín
Sťažnosť na výkon R:
- od FK Bánovce n/O
- od FK Veľ. Slemence
- od FK Rem. Hámre
- od FK Malčice

V Michalovciach dňa 17.6.20416
Ján Špivák
predseda KR ObFZ Michalovce

