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Komuniké ze zasedání KR PFS dne 11. 9. 2018 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 11. 9. 2018 sešla na svém 243. 
zasedání. Zabývala se mj. následujícími záležitostmi: 

 

1. KR PFS podrobně zhodnotila všechna utkání 3., 4. a 5. kola PT přeboru a 1. A 
třídy. KR PFS konstatuje, že hodnocení jednotlivých DS, které bylo rozhodčím 
uděleno, odpovídá průběhu utkání a výkonu rozhodčích v těchto utkáních; 

2. Obsazovací úsek /OÚ/ informoval KR o aktuálním stavu a připravenosti 
rozhodčích při jejich delegacích na utkání. Bylo konstatováno, že R Tomáš Janků, 
Ladislav Stránský a Alena Rodová již mají splněny teoretické testy. A mohou tak 
být delegováni k utkáním bez dalšího omezení;  

3. Fyzické prověrky rozhodčích PT Přeboru a 1. A třídy se uskuteční v úterý 2. 10. 
2018 od 16:00 hod. na stadiónu ČZU v Praze – Suchdole, a to pod vedením 
Fitness instruktora FAČR p. Ondřeje Lercha. Důsledná příprava nutná! 

4. KR PFS připomíná všem R pražských soutěží, že v posledních deseti minutách 
utkání je možné střídat na každé straně maximálně 3 hráče. Maximální počet 
náhradníků v soutěžních utkáních, uvedených u jednoho mužstva v Zápise o 
utkání, je 7; 

5. Na základě pozvání se na jednání KR PFS dostavili R Jar. Kutiš, Tomáš Klesal a 
Matěj Lafata, a to v souvislosti s vyjasněním nedostatků v zápisech o utkání. Za 
administrativní pochybení byla (dle závažnosti pochybení) Jar. Kutišovi a M. 
Lafatovi udělena pokuta 200,- Kč, rozhodčímu Klesalovi 100,- Kč; 

6. Na jednání KR PFS se dostavil R Julius Šaróka, který projevil zájem o práci 
delegáta v rámci PFS. KR tuto iniciativu velmi uvítala. Po splnění potřebných úkonů 
bude pan J. Šaróka obsazován především na talentované mladé rozhodčí v nižších 
soutěžích; 

7. KR PFS schvaluje rozhodčího a delegáta PFS Richarda Hlaváče jako mentora 
rozhodčího Petra Krále; 

8. Udělené pokuty 
Rozhodčí, kteří se pozdě omluvili na utkání: 
Maretta Tomáš – pozdní omluva – 200,- Kč 
Kříž František – pozdní omluva – 200,- Kč 
Nebáznivý Jan – pozdní omluva – 200,- Kč 



    

2 
 

 
 
 
Wagner Martin – opakované pozdní omluvy 200,- Kč + pozastavená činnost do 
doby jeho dostavení na jednání KR; 

 
           Nedostavení se na utkání: 

Les Martin 450,- Kč (26. 8., Zbraslav) 
 

9. KR PFS dočasně pozastavuje delegace rozhodčímu Filipovi Hellerovi, do jeho 

dostavení na jednání KR  

 
 

Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 18:00 hod. v salónku 
restaurace České televize „Rohlík“, Praha 4 – Kavčí hory. 
 

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