
 

Komuniké ze zasedání KR PFS dne 13. 7. 2021 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 13. 7. 2021 sešla na svém 
283. zasedání.  

Přítomni:  Ulrich, Lávička, Hora, Čadský, Černý, Hlaváč, Mencl, Sýkora, Slavík 
(host), Petřík (host) 

Nepřítomni: - 

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. S ohledem na počátek nového volebního období KR PFS řeší i jmenovité 
složení KR PFS do dalšího období. Návrh složení nové KR PFS byl předložen 
VV PFS ke schválení.  

2. Pravidelný seminář rozhodčích PFS pro PT Přebor, 1.A třídu a 1.B třídu a 
delegáty PFS se uskuteční dne 25. 7. 2021 od 9:00 hod. v Zotavovně VS ČR 
v Praze 4, Na Květnici 1105/10. Pozvánka na seminář a program semináře 
budou zveřejněny s předstihem. Pozvánka bude současně zaslána na e-mail 
každého účastníka.  

3. UPOZORNĚNÍ! Na výše uvedený seminář dle bodu 2 tohoto komuniké budou 
dle platných hygienických předpisů připuštěni pouze rozhodčí a delegáti, kteří 
splní jednu z aktuálních podmínek, kterými jsou: 

• minimálně 14 dní po kompletně ukončeném očkování, které bude 
prokázáno předepsaným způsobem, 

• prodělání nemoci Covid-19 v uplynulém období ne delším než 180 dní, 
které bude prokázáno předepsaným způsobem, 

• negativní PCR test ne starší 7 dní nebo antigenní test ne starší 3 dny 
potvrzený laboratorně ze zdravotnického zařízení. 

Rozhodčí a delegáti, kteří se neprokážou žádným z výše uvedených dokladů, 
nebudou na seminář připuštěni. Toto nepřipuštění na seminář pak bude ze 
strany KR PFS považováno na nesplnění semináře. 

Současně bude po celou dobu seminářů pro všechny povinné nosit respirátor 
kvalitativní třídy nejméně FFP2. 



 
4. KR PFS sestavila nominační listinu R pro podzimní část soutěžního ročníku 

2021-22. Návrh listiny bude předložen ke schválení VV PFS a následně bude 
zveřejněn.   

5. Fyzické prověrky rozhodčích (FIFA FITNESS TEST) proběhnou v průběhu 
září 2021 ve dvou termínech, které budou zveřejněny v dostatečném předstihu. 

6. KR PFS informuje všechny rozhodčí o existenci e-shopu www.prorozhodci.cz, 
na kterém je možno za velmi výhodných podmínek nakoupit rozhodcovské 
vybavení. 

7. KR PFS informuje všechny rozhodčí o existenci sekce „Vzdělávání rozhodčích“ 
na webových stránkách www.fotbalpraha.cz v sekci „servis“ / „projekty“. 

 
Příští zasedání KR PFS se uskuteční v neděli 25. července 2021 od 16:30 hod. po 
skončení semináře rozhodčích PT přebor, 1.A třídy a 1.B třídy a delegátů PFS v 
Zotavovně VS ČR v Praze 4, Na Květnici 1105/10. 
 
Zapsal: Richard Hlaváč 

Mgr. Jiří Ulrich, v. r.  
předseda KR PFS 

 


