
Správa delegáta zo stretnutia VsFZ

A. ÚDAJE O STRETNUTÍ

Stretnutie Majstrovské Súťaž IV. Liga Východ dospelí VsFZ Kolo 18 Dátum 22.03.2014 UHČ 15:00

HOSTIADOMÁCI FK Spišská Nová Ves MŠK Tesla Stropkov

VýsledokLokomotíva (Spišská Nová Ves)Štadión 0 : 0 0 : 0Polčas Obtiažnosť 1

R

NR

Olšavský Štefan, 1310557DSFZAR1Sedlák Dušan, 1097175

PRAR2

Ádám Gabriel, 1310660

Ferenc František, 1310728 Olšavský Štefan, 1310557

Čas začiatku stretnutia 15:00 Dôvod oneskor. nebol

Hrací čas 45+0 + 0 + 45+0 Dôvod nadstav. nebol

Počet divákov Počasie slnečné

Použitie osvetlenia áno nie  TV prenos / Video Čas 1 áno nie

B: USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

 Hlavný usporiadateľxxxx Zástupca klubu

10 xxx Počet a zloženie US  Prítomnos PZ/MP áno nie

C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA
1 - striedanie hráčov D 2 - striedanie hráčov H

čas priezviskočíslo za priezvisko čas priezviskočíslo za priezvisko

Podnet PR

3 - napomínaní a vylúčení hráči

priezviskočas OTčíslo popis priestupkuD/H

čas stavpriezviskočíslo čas stavpriezviskočíslo čas stavpriezviskočíslo

4 - strelci gólov

D: KONTROLNÉ ZISTENIA Z PRED A POČAS STRETNUTIA

veľmi dobrá dobrá nevyhovujúcaPríprava stretnutia

príprava systému ISSF - PC, tlačiareň
striedavý štart - predloženie dokladov
nový hráč na súpiske

veľmi dobrá dobrá nevyhovujúcaPripravenosť porady pred stretnutím

výsledok konfrontácie

veľmi dobrý dobrý nevyhovujúciStav HP a ihriska

podľa okolnosti - stav podľa názoru DZ,

veľmi dobrý dobrý nevyhovujúciStav pripravenosti štadióna a sektorov

časomiera, video - postavenie,
rozhlas - činný - nečinný
miesto pre DZ
bariéry - popis, striedačky TZ

mimoriadne štandardné nevyhovujúceBezpečnostné opatrenia stretnutia

pri mimoriadnych popísať

veľmi dobré dobré nevyhovujúceZabezpečenie podmienok družstiev

vybavenie šatní - sociálne zariadenie a sprchy

veľmi dobré dobré nevyhovujúceZabezpečenie podmienok D osôb

vybavenie šatne R
parkovné pre auta delegovaných osôb

veľmi dobré dobré nevyhovujúceZabezpečenie podmienok médií



veľmi dobré dobré nevyhovujúceZdravotné zabezpečenie stretnutia

áno nie

miestnosť ošetrenia miestnosť DK prítomnosť lekára defibrilátor prítomnosť sanitky nosidlá s obsluhou

áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie

Prítomnosť lekára aj s menom v IV. , resp. zdravotník v v. a VI.lige

veľmi dobré dobré nevyhovujúceMarketingové zabezpečenie stretnutia CL

áno nie

reklamné panely lopty mix zóna a sp. steny bulletin stojan lopty podmienky TV

áno nie áno nie áno nie áno nie áno nie

Dodržanosť oblečenia rozhodcov, prípadne sponzor na súťaž

veľmi dobré dobré nevyhovujúceSprávanie

áno nie

HNS a NS divákov rasistické a iné prejavy bezpečnostné incidenty použitie pyrotechniky

áno nie áno nie áno nie

Odhadom počty divákov
nad 3 divákov H v prípade neprístojnosti uviesť počet, spôsob neprístojnosti a príslušne vyhodnotiť v kolónke fair-play v bode 6. Aj pri pozitívnom správaní sa
divákov H tiež vyhodnotiť fair-play

veľmi dobré dobré nevyhovujúceSprávanie realizačných tímov

vystupovanie v technických zónach - popis len v prípade porušenia zásad

bez nedostatkov drobné nedostatky vážne nedostatkyOdchody družstiev a rozhodcov z HP

popis len v prípade vážnych nedostatkov

Iné zistenia v priebehu stretnutia áno nie

len v prípade výskytu podľa uváženia DZ

E: KONTROLNÉ ZISTENIA PO STRETNUTÍ
Incidenty po stretnutí áno nie

len v prípade výskytu podľa uváženia DZ

Námietky kapitánov áno nie

len v prípade výskytu

Pripomienky kapitánov áno nie

len v prípade výskytu

Využitie videotechniky D osobami áno nie

video - postavenie  a možnosť vzhliadnutia záznamu

F: VYHODNOTENIA PO STRETNUTÍ
Vyhodnotenie výkonu rozhodcov áno nie

Prijatie vyhodnotenia rozhodcami áno nie

Vyhodnotenie fair - play D osobami áno nie

Iné zistenia áno nie

len v prípade výskytu podľa uváženia DZ po ukončení stretnutia

Pozor! v bode H systém pri udelení OT  automaticky udeľuje počet mínusových bodov. T.z. od čísla 10 odpočítam prísluné mínus body a dostanem konečné číslo v
1. bode bodu H

Vyhodnotenie činnosti US

pohovor s HU, predloženie zoznamu US a vesty, vyhodnotenie činnosti US podľa priebehu a po ukončení stretnutia

veľmi dobré dobré nevyhovujúceCelkové vyhodnotenie stretnutia

G: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Oznámenie o nedostatkoch áno nie Fotodokumentácia zo stretnutia áno nie



HostiaDomáci

Družstvo
Hodnotená oblasť Maximálny počet

bodov

1 Červené a žlté karty 10 8 8

2 Pozitívna hra družstva 10 8 8

3 Rešpektovanie súpera 5 4 4

4 Rešpektovanie rozhodcov stretnutia 5 4 4

5 Správanie sa predstaviteľov družstva 5 4 4

6 Správanie sa obecenstva 5 4

Súčet pridelených bodov 40/35 2832

Výsledok hodnotenia fair - play 8,00 8,00

H: VYHODNOTENIE FAIR - PLAY

Spracoval dňa:


