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   Českomoravský fotbalový svaz                             
                  Moravskoslezský krajský fotbalový svaz  

Hornická 54, 709 80  Ostrava 
 

Pravidlová komise MS KFS – zápis č.1/2007-2008 

Ze zasedání Pravidlové Subkomise MS KFS ze dne 7.8. 2007 v Ostravě. 

 

 Přítomni:     Bohuslav LEGIERSKÝ, Pavel LAKOMÝ, Vladimír VALOŠEK, Tomáš  KRATOCHVÍL ,                       
 Omluven:   Josef  JAKUBEC   
 
 
Program zasedání:     1.Schválení programu,  
                                    2.Seznámení členů PK se změnami PF ČMFS,Souboru předpisů    
                                        (Soutěžní řád ) ČMFS a Rozpisu soutěží MS KFS,             
                                    3.Postup lektorů při seminářích rozhodčích v okresech,  
                                    4.Aktualizovat seznam rozhodčích v okresech, 
                                    5.žádost VV MS KFS,  
                                    6.Zkoušky rozhodčích v zimním období,  
                                    7.Seznam a kontakty Pravidlové Subkomise MS KFS, 
                                    8.Závěr.  
 
 

     Ad 1 )  Zasedání zahájil řídící schůze Pravidlové Subkomise MS KFS p. Legierský Bohuslav,  
                 schválením  programu.  
              
     AD 2 )  Přítomni členové obdrželi nové PF ČMFS a RS MS KFS,dále materiály ke změnám PF ČMFS,       
                  Souboru Předpisu ČMFS,  platné od 1.7.2007, RS MS KFS 2007-2008, 

             -  seznámení členů se změnami  FIFA 2007 –doplňky a rozhodnutí IFAB, 
        -  seznámení členů s ostatními změnami a doplňky PF ČMFS v české verzi vydání nových PF   
           ČMFS, 

             -  seznámení členů se změnami a doplňky řádů a předpisů ČMFS schválené VV ČMFS dne   
                27.6.2007 ( Soutěžní řád fotbalu), 
             -  seznámení se změnami v RS MS KFS (čísla na dresech hráčů ,námitky k utkání, velikost míče  
                 v mládežnických utkáních ). 
         

     Ad 3 ) Předány pokyny lektorům OFS (MěFS) PF k uplatňování Pravidel fotbalu pro rozhodčí MS KFS -          
                Pravidlová komise nabádá rozhodčí  a delegátu svazu MS KFS k důslednějšímu posuzování a   
                trestání zákroků jako je nesportovní chování hráčů, nedovolená hra loktem, držení či strkání hráčů 
                v pokutovém území, surová hra, fyzická konfrontace hráčů, simulování, dodržování předepsané   
                vzdálenosti bránících hráčů při provádění volných kopů, správné posuzování úmyslného hraní   
                rukou, výhoda / nevýhoda ve hře. 
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     Ad 4 )  V termínu do 20.8.2007 zaslat lektorovi PK ČMFS pro MS KFS p.Legierskému aktualizované  
                 seznamy rozhodčích za příslušné okresy. 
 
       Aktuální seznam rozhodčích (příjmení a jméno, číslo průkazu rozhodčího, datum narození,  licence)  

 
              

                                                            Termín – 20. srpna 2007 
 
     Ad 5 )  Pravidlová komise dává opět doporučení a na zvážení VV MS KFS možnost zakoupení datového   
                 projektoru s plátnem pro  potřeby  odborných komisí MS KFS-Pravidlové komisi, Komisi     
                 rozhodčích, Komisi delegátů, Trenérsko-metodické komisi, k tomuto doporučení předcházelo 
                fiasko  techniky na posledním semináři rozhodčích, kdy po ujištění, že ze strany pronajímatele je  
                vše zařízeno,došlo k nefunkčnosti zařízení a seminář rozhodčích neměl z těchto důvodů   
                předpokládanou náplň a odpovídající úroveň, neboť většina materiálu je v současnosti v datové 
                podobě ukládána a rozesílána prostřednictvím  počítačové techniky a také potřebné materiály již   
                vycházejí pouze na  CD,DVD atd. 

      
       Ad 6) PK navrhuje VV MS KFS na zimním semináři rozhodčích provést přezkoušení všech  
                 rozhodčích formou  písemných testů z PF ČMFS, Soutěžního řádů ČMFS a Rozpisu soutěží navíc  

                 podrobit rozhodčí Krajského přeboru i ústnímu přezkoušení. 
      

Ad 7)   Pravidlová subkomise MSKFS:  

            OFS Nový Jičín:            Lakomý Pavel - mob. 732 116 707  
                                                 lakomy.pavel@iol.cz  
            OFS Frýdek-Místek:      Legierský Bohuslav - mob. 724 166 963, 739 437 390      
                                                 legierski@iol.cz; 596348487@iol.cz  
             OFS Bruntál:                 Kratochvíl Tomáš - mob. 604 161 936  
                                                 tom.kratas@post.cz  
             MěFS Ostrava:              Valošek Vladimír - mob. 603 431 978  
                                                 vladimir.valosek@dhl.com  
             OFS Opava:                  Jakubec Josef - mob. 606 853 569  
                                                 josef.jakubec@seznam.cz  
 

   Ad 8)   Příští zasedání Pravidlové Subkomise MS KFS proběhne po telefonické dohodě.  

 

 

 

V Ostravě 9.8.2007 

 Zapsal: Valošek Vladimír                                                                             Legierský Bohuslav                                         
                                                                                                                       Lektor PF MS KFS 
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