Fotbalová asociace České republiky
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Nám. Svatopluka Čecha , 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Komise rozhodčích MS KFS

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v areálu fotbalového oddílu Tatran v Jakubčovicích dne 28. 11. 2014
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Rovňan, ing. Urbanec, Mudra, Kula, ing. Vontroba
Hosté: p. Královec Pavel, Paták Michal, Wilczek Martin, Duda Zdeněk, ing. Juřička Jiří
Omluven: p. Šalata

1. KR bere na vědomí:
a) Zápisy odborných komisí (Sportovně technické komise č. 14, 15, 16, 17, Disciplinární komise č.
13, 14, 16, Trenérsko-metodické komise č. 8/2014, Komise mládeže č. 10/2014)

b) Komuniké VV MS KFS č. 11/2014

c) oficiální protest oddílu TJ Slavia Píšť proti výkonu rozhodčích jako hlavního rozhodčího pana
ing. Kreta Martina, asistentů rozhodčího pánů Karase Michala a Kolečkáře Antonína v utkání
I.A třídy sk. A Slavia Píšť – Slavoj Olympia Bruntál. Stanovisko a opatření KR k tomuto
protestu je uvedeno v bodě 2 KR schválila

d) Zápis KR ŘK FAČR Moravy č. 9 z 6.11.2014

e) Termínová listina jaro 2015

f)

sdělení fotbalového oddílu AFC Veřovice, týkající se ustanovení nového VV a organizačních
změn ve vedení oddílu

g) žádost předsedy DK FAČR ŘKM M pana Lapeše Milana, která souvisí se skutečnostmi, jež se
udály v mistrovském utkání MSD sk. E Jiskra Rýmařov – FC Dolní Benešov a po jeho
ukončení. Předseda KR pan Ozaniak zpracoval odpověď DK FAČR ŘKM M, s jejímž obsahem
seznámil členy KR

h) Mentorský posudek na asistenta rozhodčího pana Ing. Bočka Valtra v utkání 14. kola MSFL
Slezský fotbalový club Opava a.s. B – FK Slavia Orlová – Lutyně zpracován mentorem ing.
Kotíkem Radkem. V souvislosti se sjednocením metodiky zpracování zpráv hodnocení
rozhodčích rozhodčími, pozývá KR na své příští zasedání dne 17.12.2014 v 16.00 hodin
vedoucího projektu rozhodčí – rozhodčí (bývalý projekt Talent – Mentor) pana ing. Holíka
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i)

informace člena VV MS KFS p. Dudy s nejdůležitějšími body z posledního zasedání VV MS
KFS, které se konalo ve dnech 21.11. - 22.11.2014

j)

sdělení člena KR ŘK FAČR Moravy pana ing. Juřičky

k) Informace VPR, týkající se programu semináře rozhodčích v rámci VPR v Uherském Brodu ve
dnech 29.11. - 30.11.2014

2. KR schválila

1. Vyúčtování nákladů na delegáty u oddílů MS KFS za podzimní část soutěžního ročníku
2014/2015, zpracované sekretářem KR ing. Vontrobou
2. Hodnocení delegátů MS KFS za podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015
3. Hodnocení hlavních rozhodčích MS KFS delegáty utkání v podzimní části soutěžního
ročníku 2014/2015
4. KR ukládá sekretáři KR ing. Vontrobovi, aby vypracoval Rozpočet semináře rozhodčích
MS KFS v roce 2015 a zároveň Rozpočet KR MS KFS pro rok 2015 nejpozději do
16.12.2014
5. Oficiální protest oddílu Slavie Píšť proti výkonu rozhodčích, HR pana ing. Kreta Martina a
AR pánů Karase Michala a Kolečkáře Antonína v utkání I. A sk. A Slavia Píšť – FC Slavoj
Olympia Bruntál.
KR se zabývala výše uvedeným protestem. Po shlédnutí popsaných situací na DVD,
které jsou obsahem protestu, přijala KR následující stanovisko a opatření:
-

hlavnímu rozhodčímu panu ing. Kretovi Martinovi vzhledem k počtu zjištěných
drobných chyb mění hodnocení přítomným delegátem utkání panem Mudrou
Zdeňkem z dobrého na uspokojivý výkon

-

delegáta utkání pana Mudru Zdeňka z důvodu změny hodnocení hlavního
rozhodčího o 0,5 stupně a dále z důvodu nepřesného popisu závažné chyby, jež
vycházela z většího počtu drobných chyb předává jej do disciplinární komise
s návrhem na finanční pokutu ve výši 350,- Kč

-

KR shledala tento oficiální protest oddílu Slavie Píšť za částečně oprávněný a žádá
sekretáře MS KFS ing. Janoška o vrácení finančního vkladu oddílu Slavie Píšť

6. Předání rozhodčího do disciplinární komise:
-

KR předává do disciplinární komise hlavního rozhodčího utkání I.B sk.B FC Ostrava
Jih – TJ Sokol Fryčovice p. Mgr. Krokosze Zdislava s návrhem na finanční pokutu ve
výši 350,- Kč za rozdílný popis vyloučení na přední a zadní straně v zápisu o utkání.
Toto pochybení rozhodčího je uvedeno v zápise DK č. 14 a KR po kontrole zápisu o
utkání, která byla provedena KR se tato plně ztotožňuje se závěry DK
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7. Sdělení pro disciplinární komisi MS KFS – revokace rozhodnutí KR MS KFS:
Na základě pochybení obsazovacího úseku KR MS KFS revokuje KR své rozhodnutí,
týkající se předání rozhodčího pana Trojana Romana do disciplinární komise s návrhem
na finanční pokutu ve výši 400- Kč z důvodu nedostavení se k utkáním 1. kola KS sk.A
starších a mladších žáků TJ Ludgeřovice – TJ Jiskra Rýmařov, tak jak je uvedeno
v zápise KR č. 9, bodě 2, odst. 2, odrážce druhé
8. Na základě skutečnosti, která je uvedena v zápisu DK č. 16 KR upozorňuje rozhodčího
pana Třusla Petra, aby uhradil své závazky vůči MěFS Ostrava nejpozději do 4.12.2014.
V případě, že nedojde ze strany jmenovaného k úhradě závazku v daném termínu, bude
mu pozastavena delegace až do jeho úhrady
9. Pozastavení delegace rozhodčímu:
-

rozhodčímu panu Besedovi Martinovi na 1 soutěžní utkání mužů v termínu 21.3.22.3.2015, jelikož byl delegátem utkání KP Kobeřice – Břidličná panem Feifičem
hodnocen jako hlavní rozhodčí neuspokojivým výkonem

10. KR MS KFS opětovně žádá své zástupce v KR, aby nejpozději do 16.12.2014 sdělili
sekretáři MS KFS ing. Janoškovi zájemce o Školu mladých rozhodčích MS KFS pro
rok 2015
11. KR žádá příslušné OFS, aby nejpozději do 16.12.2014 nahlásili sekretáři MS KF ing.
Janoškovi zájemce o absolvování pracovní části semináře delegátů MS KFS dne
31.1.2015 v areálu fotbalového oddílu FK Třinec. Účastnický poplatek byl KR stanoven
na 100,- Kč a je v něm zahrnuto drobné občerstvení, pronájem školicích prostor a
ostatní výdaje související s tímto seminářem. KR bylo rozhodnuto, že účastnický
poplatek ve výši 100,- Kč bude účastníky uhrazen v den konání semináře 31.1.2015
12. KR upozorňuje všechny oddíly MS KFS, aby v případě, že mají podezření, že rozhodčí
řídí utkání pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky postupovali plně dle Statutu KR
MS KFS, Části II, Článku 10 Společná ustanovení, odst. 5. Tento Statut KR MS KFS,
jež byl schválen VV MS KFS dne 1.8.2013 se nachází na internetových stránkách
mskfs.cz, v sekci komise rozhodčích
13. Dresy rozhodčích MS KFS:
Změna v barvě dresu:
KR MS KFS reagovala na změnu rozhodnutí KR ŘK FAČR Moravy, která namísto
červeného dresu pro rozhodčí změnila dres na barvu žlutou
Cena dresu:
KR MS KFS byla konečná cena za dres stanovená na 1 200,- Kč. V této ceně je
zahrnut jeden dres žluté barvy s dlouhými rukávy, jeden dres tmavě modré barvy
s dlouhými rukávy, jedny kraťasy a jedny štulpny.
14. Seminář rozhodčích MS KFS rok 2015
KR MS KFS předběžně rozhodla o semináři rozhodčích MS KFS takto:
-

Pro rozhodčí K.P. a vytipované rozhodčí je tento seminář dvoudenní. Tito
rozhodčí jsou povinni uhradit částku v celkové výši 1 700,- Kč nejpozději do
31.1.2015 na účet MS KFS, který je uveden v Rozpisu soutěží MS KFS. Jako
variabilní symbol musí být uvedeno ID FAČR.
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V částce 1 700,- Kč jsou obsaženy tyto položky:
-

1 200,- Kč za dresy rozhodčího

-

500,- Kč za stravování formou oběda a večeře první den semináře, oběd druhý
den a dále výdaje přímo související s organizací tohoto semináře, především
pronájem školících místností apod.
Ubytování:
Všichni rozhodčí KP a vytipovaní rozhodčí si zajistí ubytování sami a na vlastní
náklady

KR upozorňuje všechny rozhodčí KP. a vytipované rozhodčí, aby dodrželi termín úhrady,
který byl stanoven na 31. 1. 2015. Rozhodčí, kteří nedodrží tento termín úhrady, budou
v souladu se Statutem KR předání do disciplinární komise s návrhem na finanční
pokutu.

-

Pro rozhodčí I. A třídy, I.B třídy a rozhodčí, zařazené na listině mládeže je tento
seminář jednodenní. Rozhodčí, zařazeni v těchto soutěžích jsou povinni uhradit
částku v celkové výši 1 600,- Kč nejpozději do 31. 1. 2015 na účet MS KFS, který je
uveden v Rozpisu soutěží MS KFS. Jako variabilní symbol musí být uvedeno ID
FAČR.

V částce 1 600,- Kč jsou obsaženy tyto položky:
-

1 200,- Kč za dresy rozhodčího

-

400,- Kč za stravování: tzn. oběd a večeře a ostatní výdaje přímo související
s organizací semináře, především pronájem školících místností apod.

KR upozorňuje všechny rozhodčí I. A třídy, I. B třídy a rozhodčí mládeže, aby dodrželi
termín úhrady, který byl stanoven na 31.1.2015. Rozhodčí, kteří nedodrží tento termín
úhrady, budou v souladu se Statutem KR předání do disciplinární komise s návrhem na
finanční pokutu.
Termín a místo konaní semináře rozhodčích MS KFS v roce 2015 bude stanoven KR
dodatečně. Všichni rozhodčí MS KFS budou o termínu a místu konání semináře
rozhodčích informování s dostatečným časovým předstihem.
15. KR ukládá všem rozhodčím, kteří jsou zapojeni do projektu rozhodčí-rozhodčí, aby
vypracovali zprávy z utkání, na kterých byli přítomni spolu s talentovanými
rozhodčími nejpozději do 31.12.2014. Jedná se o tyto rozhodčí pány: ing. Juřičku,
Ondračku, Dreslera, Mikesku, ing. Zálohu, Richtára, ing. Proskeho a ing. Kotíka.

Příští zasedání KR MS KFS se uskuteční dne 17. 12. 2014 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě.

Zapsal v Jakubčovicích dne 28. 11. 2014

Ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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