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 11 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v sídle MS KFS v Ostravě dne 17. 12. 2014
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Rovňan, Šalata, ing. Urbanec, Mudra, Kula, ing. Vontroba
Hosté: p. Kubíček, Malinovský předseda KR OFS Frýdek-Místek
Omluven host: p. Duda

1. KR bere na vědomí:
a) Zápis Hospodářské komise č. 8/2014
b) sdělení fotbalového oddílu TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, týkající se změny ve funkci
předsedy oddílu
c) sdělení rozhodčího pana Tatarky Jana o ukončení činnosti rozhodčího v působnosti MS KFS
z osobních důvodů a žádost o přeřazení listinu rozhodčích OFS Frýdek-Místek
d) informace rozhodčího pana Sopoliga Lukáše, která se týká změny jeho telefonního čísla

e) žádost rozhodčího pana Papugy Davida o přeřazení do Jihomoravského krajského fotbalového
svazu ze studijních a pracovních důvodů

f)

sdělení rozhodčího pana Tisovského Ondřeje o ukončení přerušení činnosti rozhodčího a
opětovné zařazení na listinu rozhodčích MS KFS

g) nahlášení MěFS Ostrava pana Fajkuse Josefa na pracovní část semináře delegátů MS KFS
dne 31.1.2015 v Třinci

h) mentorský posudek rozhodčího pana Richtára Jaromíra, který se týkal rozhodčího pana Šujana
Stanislava
i)

návrh MěFS Ostrava na zařazení rozhodčího pana Jaroslava Němce na listinu rozhodčích I.B
třídy a pana Jurčeka Ondřeje na listinu rozhodčích mládeže v působnosti MS KFS pro jarní
část soutěžního ročníku 2014/2015

k) směrnice pro vedení členské evidence FAČR ze dne 9.12.2014
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2. KR schválila

1. Rozpočet semináře rozhodčích MS KFS v roce 2015 a předkládá jej ke schválení VV MS KFS
2. Rozpočet Komise rozhodčích MS KFS pro rok 2015 a předkládá jej ke schválení VV MS KFS
3. Statistiku hodnocení rozhodčích delegáty MS KFS za podzimní část soutěžního ročníku
2014/2015, zpracovanou sekretářem KR ing. Vontrobou
4. Za účasti předsedy KR OFS F-M pana Malinovského Jiřího pracovní materiál, týkající se
pořádání Školy mladých rozhodčích MS KFS pro jarní část soutěžního ročníku
2014/2015, jež byl zpracován panem Kubíčkem Jaroslavem. KR tento pracovní materiál
předkládá na vědomí VV MS KFS. K projednání tohoto materiálu se bez omluvy nezúčastnil
předseda KR OFS Karviná pan Jan Wojaczek
5. Předání těchto rozhodčích do disciplinární komise z následujících důvodů :
-

pana Herdu Tomáše z důvodu neuhrazení finančních závazků vůči MS KFS k datu
konání KR MS KFS. KR z tohoto důvodu předává jmenovaného do disciplinární
komise s návrhem na okamžité pozastavení činnosti, s návrhem na finanční pokutu ve
výši 150,- Kč

-

pana Matušku Radka z důvodu neuhrazení finančních závazků vůči MS KFS k datu
konání KR MS KFS. KR z tohoto důvodu předává jmenovaného rozhodčího do
disciplinární komise s návrhem na okamžité pozastavení činnosti, návrhem na
finanční pokutu ve výši 150,- Kč

6. KR žádá příslušné OFS, aby nejpozději do 31.1.2015 nahlásili a zaslali sekretáři MS KFS
ing. Janoškovi návrhy zařazení rozhodčích OFS na listiny rozhodčích I.B třídy a mládeže MS
KFS pro jarní část soutěžního ročníku 2014/2015
7. Zprávu o stavu mentorského programu v MS KFS za podzimní část soutěžního ročníku
2014/2015, zpracovaná ing. Holíkem, osobou pověřenou řízením projektu Talent-mentor v rámci
MS KFS
8. KR rozhodla, že seminář rozhodčích MS KFS pro rok 2015 se uskuteční ve dnech v 7.3.8.3.2015 v Opavě. Povinně dvoudenní je tento seminář pro rozhodčí K.P. a vytipované
rozhodčí. Pro rozhodčí I.A, I.B, mládeže a nově nahlášené rozhodčí z příslušných OFS a
MěFS Ostrava je tento seminář jednodenní dne 7.3.2015. O podrobném programu tohoto
semináře budou všichni rozhodčí informováni s dostatečným časovým předstihem.
Různé:
- KR MS KFS děkuje všem členům VV MS KFS, členům odborných komisí MS KFS, rozhodčím a
delegátům za kvalitní vzájemnou spolupráci a přeje všem příjemné a klidné vánoční svátky, v novém
roce 2015 pevné zdraví, mnoho osobní, rodinné a pracovní pohody.
- KR MS KFS přeje rozhodčímu panu Slaminkovi Jozefovi spoustu rodinného štěstí a lásky při jeho
blížícím se uzavření svatebního svazku.
Příští zasedání KR MS KFS se uskuteční ve dnech 31. 1. – 1. 2. 2015 v rámci semináře delegátů MS
KFS v Třinci.

Zapsal v Ostravě dne 17. 12. 2014
Ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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