XIII. Vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia

1. Zásady vyhotovenia videozáznamu a spôsob jeho využitia
1.1 Vo všetkých stretnutiach I. triedy dospelých je dňom 20.9.2009 usporiadajúci klub povinný
zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného neprerušovaného videozáznamu s trvalým údajom
prebiehajúceho času. Ostatné FK majú možnosť vyhotoviť videozáznam z MFS vo
všetkých vekových kategóriách poriadaných ObFZ Čadca.
1.2. Záznam musí byť vyhotovený z optimálneho miesta videokamerou umiestnenou na
statíve vo výške minimálne 1,5 m nad úrovňou HP.
1.3. FK musí pred stretnutím nahlásiť meno videotechnika túto skutočnosť poznamená
rozhodca v zápise o stretnutí.
1.4. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu vstupu rozhodcov na hraciu
plochu pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu
a stretnutia videotechnik sníma odchod rozhodcov z hracej plochy a následne aj mimo
hracej plochy až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu
videokamerou dosiahnuteľné.
1.5. Právo vyhotoviť videozáznam má domáci aj hosťujúci FK.
1.6. Usporiadajúci FK nie je povinný poskytnúť zhotoviteľovi záznamu elektrickú
prípojku na videokameru.
1.7. Keďže videozáznam si k svojej činnosti majú právo vyžiadať odborné úseky pri
ObFZ Čadca ako aj ďalšie orgány ObFZ, FK sú povinné videozáznam archivovať
najmenej 10 dní odo dňa odohrania predmetného stretnutia
1.8. Vyžiadaný videozáznam predkladá klub výlučne na DVD.
1.9. Pri porušení vyššie uvedených ustanovení môžu odborné komisie alebo ďalšie
orgány ObFZ navrhnúť ŠTK peňažnú pokutu pre zodpovedný FK až do výšky 150 €
1.10. FK podávajú prípadné sťažnosti na priebeh stretnutia a výkony R, AR najneskôr
do 3 dní po stretnutí, deň stretnutia sa do uvedenej lehoty nepočíta.
1.11. Sťažnosť musí obsahovať:
názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť
označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R, AR a ďalších udalostí), voči
ktorým podáva FK sťažnosť s vyznačením času (minutáže)
pečiatku a podpisy dvoch funkcionárov FK s uvedením ich mien, priezvisk
a funkcie v FK
1.12. Prílohou sťažnosti musí byť:
podací lístok doporučeného listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi
ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku
predmetný videozáznam /videokazeta/
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1.13. Videozáznam nebude posudzovaný ako dôkazný materiál ale ako pomocný pri
riešení sťažností FK
82.14. Poplatok – 25 € (pri opodstatnenej sťažnosti bude vrátený FK, pri neopodstatnenej
prepadne v prospech ObFZ Čadca).

XIV. Námietky

