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Fotbalová asociace České republiky 
      Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

                        Nám. Svatopluka Čecha , 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz 
 
 

Komise rozhod čích MS KFS  
 

Z Á P I S  15 - SR 2014-2015 
 
ze zasedání KR MS KFS  ve dnech 7.3.2015 – 8.3.2015 v rámci semináře rozhodčích MS KFS 

v Opavě na Slezské univerzitě v Opavě na Hauerove ulici.  
  
Přítomni : p. Ozaniak, Urban, Šalata,  ing. Urbanec (omluven 8.3.), Rovňan, ing. Nitra, ing. Vontroba 
 
Hosté : p.  ing. Vysloužil – člen KR ŘK FAČR M, Kula – předseda VV MS KFS,ing. Janoško – sekretář 

MS KFS, ing. Kotík, ing. Proske, Kubíček  
 
Omluven host: p. Duda    
 
      
 

1. KR bere na v ědomí: 
 

a) omluvy rozhodčích ze semináře rozhodčích a z utkání        
   

b) změny ve vedení klubu SK Moravan Oldřišov     
 

c) změny ve vedení fotbalového oddílu  Spartak Chuchelná 
 

d) zvolení nového předsedy klubu TJ Sokol Markvartovice 
 

e) sdělení rozhodčího ing. Toboly Kamila, týkající se ukončení činnosti rozhodčího k 6.3.2015 
     
  

            
2. KR schválila 

       

1. Výsledky fyzických prověrek a teoretického přezkoušení rozhodčích MS KFS, které jsou 
následující: 

Fyzické prov ěrky  nesplnili tito rozhodčí: 

K.P.:  slečna Dytková Šárka, p. Krištof Adam a ing. Vítek Jakub 

I.A třída: p. Mikošek Stanislav 

I.B třída: p. Kyselý Jiří, Němec Jaroslav 

Mládež :  p. Koraba Marek 

Všichni ostatní, přítomni rozhodčí splnili kritéria fyzických prověrek 

 

 



 2

Teoretické p řezkoušení  – písemný test nesplnili tito rozhodčí: 

K.P.: p. Kantor Marek, Tomšík Zbyněk 

I.A: p. Sopoliga Lukáš  

I.B: p. Matuška Radek 

Ostatní rozhodčí úspěšně absolvovali teoretické přezkoušení formou písemného testu. 

 

Celkem 11 rozhod čích MS KFS bylo řádně omluveno.    

Rozhodčí, kteří nesplnili fyzické prov ěrky  nebo teoretické p řezkoušení  a taktéž omluveni 
rozhod čí jsou povinni absolvovat  náhradní seminá ř rozhodčích MS KFS o jehož termínu a 
místě konání  KR rozhodne na jednom ze svých příštích zasedáních      

2. KR upozorňuje rozhodčí pány Mankoveckého Tomáše , Šamárka Jana  a Vidli čku Daniela , že 
jsou povinni absolvovat dne 31.3.2015 v Brn ě teoretické p řezkoušení  a fyzické prov ěrky  
rozhod čích ŘK FAČR Moravy       

3. Obsazovací úsek KR  upozorňuje všechny rozhod čí, aby veškeré omluvy  z utkání 
z pracovních či rodinných d ůvodů zasílali s dostate čným časovým p ředstihem  plně dle 
Statutu KR MS KFS . KR dále upozorňuje všechny, aby veškerou komunikac i s obsazovacím 
úsekem KR  řešili prostřednictvím sekretá ře MS KFS ing. Janoška          

4. Obsazovací úsek  KR MS KFS žádá všechny obsazovací úseky KR OFS  a MěFS o nahlášen í 
případných předzápasů mládežnických utkání    

5. KR oznamuje zm ěnu na obsazovacím úseku. Nov ě od jarní části SR 2014/15 bude funkci 
obsazovacího úseku zastávat Jaroslav Rov ňan – mobil: 603 820 416 

6. Nomina ční listiny rozhod čích a delegát ů MSKFS na jarní část 2015 budou zve řejněny po 
zasedání KR MSKFS dne 17.3.2015. Kluby mohou využít  vetace rozhod čích dle RS 
nejpozd ěji do 14 dn ů po zve řejnění nomina čních listin. 

                    

               

Příští zasedání KR MS KFS se uskuteční  dne 17. 3. 2015 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě  

 

    

 
Zapsal v Opavě  dne 7.3.2015 
 
 
 
 
Ing. Karel Vontroba, v.r.                                                        Miroslav Ozaniak, v.r.  
         sekretář KR                                                                     předseda KR   


