
 

ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH č. 3/2019-2020 

 
1. Školení a doškolení rozhodčích 

Upozorňuji na poslední možný termín získání nebo prodloužení licencí K pro rozhodčí 
na sezonu 2019/2020. 
Školení i doškolení se koná  
v pátek 18.10.2019 v 16.30 hod. ve Slavičíně, Sportovní hala Školní 29. 
 
Kontakt pro domluvení termínu  
dagmarakousova@seznam.cz, tel. 608 330 552 
Lektorka školení Dagmara Koušová 
 
Možnost školení platí i pro zájemce z regionálních oddílů Zlínského kraje. 
 
PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ NEBO PRODLOUŽENÍ LICENCE K JE ABSOLVOVÁNÍ 
CELÉHO ŠKOLENÍ POPŘ. DOŠKOLENÍ 
 

2. Licence pro vedoucí družstev 
Podle ROZPISU KRAJSKÝCH  DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV  
MUŽŮ A ŽEN pro danou sezonu /podle bodu 11.3. podmínka účasti/, 
je potřeba, aby každý vedoucí družstva měl platnou Licenci rozhodčího "K" 
Pro okresní soutěže platí mít licenci rozhodčího K uvedené v Rozpisu soutěží 
pro dané okresy. 
 

3. Zadání rozhodčích do seznamu rozhodčích na stránky 
ČASTu 
K tomu aby licence rozhodčího byla platná a možnost na tyto stránky zadat, je potřeba,  
aby byl rozhodčí registrován jako hráč popř. člen oddílu. 
U stejných jmen a příjmení je potřeba zadat i st., ml. k rozlišení 
Prosím o kontrolu seznamu rozhodčích, jestli jsou všichni rozhodčí s platnou licencí v 
seznamu. 
Platnost získané nebo prodloužené licence rozhodčího "K" je vždy 3 roky k 30.9.  
 

4. Seznam rozhodčích s končící licencí "K" 

SPYTIHNĚV - NOVÁČEK Karel 
BYSTŘICE P.H. - BENEŠ Zdeněk, ČERNOCKÝ Radek, KVASNIČKA Jiří, NEVŘALA 
Lukáš 
ÚJEZDEC U LUH. - HEINRICH Stanislav 
KUNOVICE - CHVÍLA Pavel 
SLAVIČÍN - BUREŠ Vlastimil, MALATINSKÝ Petr 
SPARTAK HLUK - ZUBÍK Jaroslav 
DOLNÍ NĚMČÍ - FIBICHR Zdeněk 
KOSTELEC - KARAL Miroslav, KARAL Oldřich 



MORKOVICE - KOCOUREK Tomáš 
FRYŠTÁK - KONEČNÝ David 
TJ ŠTÍTNÁ N/VLÁŘÍ - SVOBODA Vlastimil ml. 
OSTROŽSKÁ N. V. - MIKOŠKA Ivo 
KOMŇA - MIKULKA Petr 
Podmínku /Rozpisu soutěže 11.3./ nesplňují 
NESVADBA VL., BURDA Milan Bystř.p.H., HRDLIČKA Michal Fryšták, 
MIKOŠKA Ivo ONV, KOCOUREK Tomáš Morkovice, ZUZAŇÁK Jiří Kroměříž 
 

5. Upozornění pro hráče, trenéry účastníky KrBTM 
Upozorňuji na stále se vyskytující problémy 
- špatné podání z ruky, nevyhozené, z pod stolu, hráč  
se musí zastavit ne "v poklusu", 
- oblečení triko s krátkým rukávem, šortky, děvčata krátká sukýnka nebo šortky, 
ponožky. 
sportovní obuv, žádné elasťáky, mikiny, tepláky ani při rozehrávce 
- nevhodné chování hráčů, házení pálkou, bouchání rukou, pálkou do stolu, do ohrádek,  
- neslušné výkřiky 
- chování trenérů rady ve hře - v míči 
 
 
 
 
 
Uherský Brod 2.9.2019                            KOUŠOVÁ Dagmar v.r. 
                                                   KR ZKSST                                                                         
 
 
 
 
 


