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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  1 - SR 2014-2015 
 
ze zasedání KR MS KFS  v sídle MS KFS v Ostravě  dne 22.7.2014   
  
Přítomni : p. Ozaniak, Urban, Rovňan, ing. Urbanec, Šalata, Kula, ing. Vontroba  
 
Omluven : p. Mudra 
  
Hosté: p. Kubíček Jaroslav, ing. Juřička 
 
    

1. KR  bere na v ědomí:  
 
a) zápisy odborných komisí MS KFS (Sportovně technické komise č. 34,  Disciplinární komise č. 30, 
31, Trenérsko-metodické komise č. 6/2014)    
   
b) komuniké č. 7/2014 z jednání VV MS KFS      
 
c) upravenou směrnici FAČR o střídavém startu talentovaných hráčů    
 
d) sdělení těchto  rozhodčích pánů Tomšíka Zbyňka, Migoty Tomáše a Robenka Bohumila, které se 
týká změny jejich trvalého bydliště   
    
e) nahlášení nových kandidátů OFS Nový Jičín na listiny rozhodčích MS KFS pro soutěžní ročník 
2014/2015 a to pánů Rýdla Vladislava a Paly Mojmíra 
 
f) návrh kandidátů OFS Opava na zařazení na listiny rozhodčích MS KFS pro soutěžní ročník 
2014/2015 a to pánů Žurka Jiřího, Zbyňka Tvrdého, Jiřího Seipla – na listinu I.B třídy, pánů Kotaly 
Filipa a Dudka Matěje na listinu rozhodčích mládeže    
 
g) nahlášení nových kandidátů OFS Bruntál na zařazení na listiny rozhodčích MS KFS pro soutěžní 
ročník 2014/2015 a to slečny Hekelové Marie, pánů Muroně Antonína, Yeghiazaryana Vachika a 
Zavadila Jaromíra na listinu I.B třídy, pana Tilkeridise Nikolase na listinu mládeže   
  
h) návrh kandidátů OFS Frýdek-Místek na zařazení na listiny rozhodčích MS KFS pro soutěžní ročník 
2014/2015 pánů Karcha Otakara, Matušky Radka na listinu I.B třídy a na listinu mládeže pánů Pánka 
Lukáše a Opěly Robina 
 
ch) nahlášení nových kandidátů Městského fotbalového svazu Ostrava na zařazení na listiny  
rozhodčích MS KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 pánů Fabiána Radima, Huberta Lukáše a Klečku 
Tomáše na listinu I.B třídy, na listinu mládeže pánů Jurčeka Ondřeje a Dvořáka Martina 
 
i)  rozlosování soutěží MS KFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015 
 
j)  informace člena KR ŘK FAČR pro Moravu ing. Juřičky     
 
k) sdělení rozhodčího p. Tisovského Ondřeje, které se týká přerušení jeho činnosti pro podzimní část 
soutěžního ročníku 2014/2015 ze studijních důvodů 
 
 l) informace pana Matějka Tomáše, které se týkají jeho nabídky fotbalových potřeb  
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m) zápis Sportovně technické komise č. 33, jehož obsahem jako závady a nedostatky jsou uvedeny 
skutečnosti, týkající se nedostavení se AR 2 k utkáním I.B třídy. Celá záležitost byla projednána KR 
MS KFS se všemi obsazovacími úseky příslušných OFS          
 
n) Pokyny KR FAČR k hodnocení výkonu rozhodčích delegáty FAČR, které byly zaslány KR MS KFS 
sekretářem MS KFS ing. Janoškem. Tato problematika bude podrobně uvedena v bodě 2 KR schválila  
 
o) informace, týkající se vyhodnocení nejlepšího rozhodčího K.P. oddíly v  působnosti této soutěže. 
Nejlepším rozhodčím se stal p. Šafrán Daniel.  
P. Šafrán byl KR pozván na jednání KR, kde mu sekretář MS KFS ing. Janoško a všichni členové KR 
osobně poděkovali za jeho výkony na hrací ploše a popřáli hodně životních i sportovních úspěchů   
 
p) omluvy rozhodčích z fyzických prověrek a teoretického přezkoušení 
 
r) dodatečný návrh kandidáta OFS Frýdek-Místek rozhodčího p. Tvardka Erika na zařazení na listinu 
rozhodčích mládeže pro podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015. Doplňující zařazení mezi 
vytipované rozhodčí pana Mgr. Šamárka Jana zástupcem OFS Opava. KR MS KFS oběma 
jmenovaným sděluje, tak jak je uvedeno v předchozím zápise KR č. 23, že jsou povinni  zúčastnit 
fyzických prov ěrek a teoretického p řezkoušení  dne 25.7.2014 na stadiónu ve Vítkovicích . 
Prezentace  rozhodčích byla stanovena na 15.30 hodin.         
  
 
    
 2. KR schválila 
 

1. Hodnocení rozhodčích MS KFS delegáty FAČR v jarní části soutěžního ročníku 
2013/2014, zpracované sekretářem KR ing.Vontrobou  
 

2. Hodnocení delegátů MS KFS v jarní části soutěžního ročníku 2013/2014, vypracované 
úsekem delegátů KR, konkrétně sekretářem KR ing. Vontrobou 

 

3. Komplexní hodnotící činnost úseku delegátů KR MS KFS v jarní části soutěžního ročníku 
2013/2014. Všechna tato hodnocení předkládá KR na vědomí VV MS KFS a zároveň 
žádá sekretáře MS KFS ing. Janoška, aby je přeposlal všem členům VV MS KFS 

 

4. Obsazovací úsek KR MS KFS se obrací na obsazovací úseky OFS a Měst.FS Ostrava 
s urgentní žádosti, týkající se požadavků na okresní předzápasy 

 

5. Nové hodnocení rozhod čích DS a seminá ř DS 24. -  25.1. 2015 -  KR MS KFS 
rozhodla, že v průběhu  podzimní části soutěžního ročníku 2014/2015 budou rozhodčí 
hodnoceni současným, stávajícím hodnocením delegáty FAČR. Po vyhodnocení 
zkušeností s novým hodnocením delegátů na FAČR Ř.K. M dojde k jeho proškolení  
delegát ů MS KFS na dvoudenním seminá ři delegát ů, který se uskuteční ve dnech 
24.1. a 25.1.2015. Místo  semináře bude upřesněno dodate čně. Součástí  semináře 
delegátů bude přezkoušení  z pravidel fotbalu formou písemného testu 

 

6. KR navrhuje VV MS KFS ke schválení doplnění listiny  rozhodčích K.P. pro podzimní část 
soutěžního ročníku 2014/2015 o rozhodčího p. ing. Vítka Jakuba  

 

7. Rozhodčí p. Čecháček Petr vzhledem k upřednostnění své činnosti rozhodčího 
v působnosti MS KFS, mentorské  činnosti a časového zaneprázdnění se rozhodl ukončit 
své působení ve funkci Lektora pravidel fotbalu MS KFS  

 

8. KR navrhuje VV MS KFS ke schválení doplnění listiny rozhodčích K.P. pro podzimní část 
soutěžního ročníku 2014/2015 o rozhodčího p. Čecháčka Petra 
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9. Vzhledem k rozhodnutí p. Čecháčka Petra, který se rozhodl ukončit činnosti Lektora 
pravidel fotbalu v působnosti MS KFS, KR MS KFS navrhuje VV MS KFS ke schválení do 
této funkce pana Kubíčka Jaroslava 
 

10. Nezaslání dotazníku rozhod čího  - kontrolou vyplněných a doručených dotazníků nov ě 
nahlášených rozhod čích  bylo KR zjištěno, že k dnešnímu dni, tj. k 22.7.2014 neodeslal i 
dotazník tito rozhodčí: pánové Seipel Ji ří, Karch Otakar , Hubert Lukáš , Tvardek Erik  a 
Yeghiazaryan Vachik . Jmenovaní jsou povinni nejpozd ěji  odevzdat dotazník při 
prezentaci  na fyzických prověrkách v pátek 25.7.2014 ve Vítkovicích. 
                               
  

    
      
 
Příští zasedání KR se uskuteční dne 25.7.2014 v rámci fyzických prověrek a teoretického přezkoušení  
nově nahlášených  a vytipovaných rozhodčích na stadiónu ve Vítkovicích od 15.30 hodin.  
 
          
 
 
Zapsal v Ostravě  dne 22. 7. 2014 
 
 
 
 
    ing. Karel Vontroba                                                                           Miroslav Ozaniak 
   sekretář KR MS KFS                                                                             předseda KR                                     


