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V Hořicích dne 21. května 2015

Vážení kolegové,
na základě poznatků z letošní sezóny rozhodla Komise rozhodčích o změnách při kontrole
totožnosti v mládežnických kategoriích. Následující pokyny jsou platné od sezóny 2015/16
pro všechny rozhodčí.
1. Kontrola totožnosti v mládežnických kategoriích (hraných systémem 3+1)
U kategorií mladší žáci, elévové, žákyně a přípravka rozhodčí provedou kontrolu
totožnosti pouze před prvním zápasem každého týmu na turnaji a to pouze u trenérů a
vedoucích družstev a poté už kontrolu provádět nebudou. V případě, že v průběhu turnaje
dorazí nějaký trenér nebo vedoucí družstva, který nebyl zkontrolován před prvním zápasem,
kontrolu provedou pouze u něj. Hráče budou kontrolovat pouze na vyžádání kapitána
druhého družstva. Tímto postupem zamezíme podstatnému zdržování turnajů a odpadne
více administrativy před utkáním.
2. Kontrola totožnosti u hráčů mladších 15-ti let
U kontroly hráčů mladších 15-ti let startujících v kategoriích starší žáci a výše stačí
jakýkoliv věrohodný průkaz s fotkou nebo kartička pojišťovny nebo i její kopie. Za
věrohodný průkaz můžete považovat i průkazku na autobus, do knihovny aj.
3. Kontrola totožnosti hráčů starších 15-ti let
Kontrola totožnosti není od toho, abychom našli někoho, kdo zapomněl občanský průkaz,
ale zamezili tzv. „startům na černo“.
V letošní sezóně se provádí kontrola u 3 hráčů, trenéra a vedoucího družstva každého
týmu. V případě, že v týmu znáte některé hráče, proveďte kontrolu pouze u těch hráčů, které
neznáte. To samé platí i v případě kontroly realizačního týmu.
V případě, že družstvo pískáte na turnaji při obou zápasech, stačí zkontrolovat realizační
tým pouze při prvním utkání, pokud při druhém utkání jsou na lavičce stejní lidé.
Všechny popsané kroky jsou platné od začátku sezóny 2015/16 až do odvolání. V případě
jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
Aleš Jansa
sekretář KR KrPFbU

