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 18 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS dne 14. 4. 2015 v sídle MS KFS v Ostravě
Přítomni: p. Ozaniak, Šalata, ing. Urbanec, Rovňan, ing. Nitra, ing. Vontroba
Omluven: p. Urban Petr
Omluven host: p. Duda

1. KR bere na vědomí:
a) omluvy rozhodčích a delegátů
b) změnu e-mailové adresy rozhodčího pana Vlčka Lukáše
c) zápisy odborných komisí (Sportovně technické č. 21, Disciplinární komise č. 20)
d) komuniké VV MS KFS č. 3/2015

e) oficiální protest oddílu FC Biocel Vratimov proti výkonu rozhodčích v utkání TJ Sokol Dolní
Lutyně - FC Biocel Vrarimov, které řídili jako rozhodčí pan Fanc Josef, asistenti pánové ing.
Jantoš Pavol a Poledník Radek. Stanovisko a opatření KR je uvedeno v bodě 2 KR schálila
f)

návrh KR OFS Nový Jičín na zařazení na listinu rozhodčích MS KFS pro jarní část soutěžního
ročníku 2014/2015 pana Kontoršikova Maxima. Jmenovaný je povinen zúčastnit se dne
8.5.2015 náhradního termínu fyzických prověrek a teoretického přezkoušení na stadiónu ve
Vítkovicích. V případě úspěšného absolvování bude zařazen na listinu rozhodčích I.B třídy pro
jarní část soutěžního ročníku 2014/2015.

2. KR schválila (rozhodla)

1. Obsazení rozhodčích a delegátů 22. kola KP, 20. kola I.A, I.B třídy
2. Oficiální protest oddílu FC Biocel Vratimov
KR se zabývala oficiálním protestem oddílu FC Biocel Vratimov proti rozhodčím, kteří
řídili utkání I.A sk. B Dolní Lutyně – FC Biocel Vratimov. Na základě kontroly
videozáznamu z předmětného utkání KR přijala tato opatření:
-

k pochybením rozhodčího, která jsou předmětem protestu nedošlo. Rozhodčí
postupoval plně v souladu s pravidly fotbalu. Z tohoto důvodu rozhodla, že tento
protest oddílu FC Biocel Vratimov je neoprávněný

1

-

Kontrolou DVD záznamu z výše uvedeného utkání bylo zjištěno, že rozhodčí se
dopustil 2 hrubých chyb, když ve 21´ nevyloučil hostujícího bránícího hráče za
úmyslné kopnutí bez míče v nepřerušené hře a ve 45´neudělil Č.K. H/7 za
zmaření vyložené brankové příležitosti

-

KR proto hodnotí rozhodčího pana Fance Josefa v tomto utkání neuspokojivým
výkonem a rozhodla o pozastavení delegace na 2 soutěžní kola mužů v termínu
18.4.-19.4.2015-25.4.-26.4.2015

-

Příštího zasedání DK se dne 23.4.2015 za KR účastní místopředseda KR pan
Urban Petr

3. Seminář rozhodčích K.P. a vytipovaných rozhodčích, náhradní termín
opravných fyzických prověrek a teoretického přezkoušení a rozhodčích, kteří
byli omluveni ze semináře rozhodčích v Opavě se uskuteční dne 8.5.2015 na
stadiónu ve Vítkovicích
Sraz a prezentace rozhodčích, zařazených na listině K.P. a vytipovaných rozhodčích
byl KR stanoven na 8.30 hodin. Povinně se zúčastní tito vytipovaní rozhodčí:
-

pánové Uličný Martin, Pobořil Radek, Potiorek Aleš – jež je povinen absolvovat i
teoretické přezkoušení, Trojan Roman, Žurovec David ing., Šimeček Michal a
Tvrdý Zbyněk

Tohoto semináře se nemusí zúčastnit rozhodčí mezi skupiny MSD, kteří úspěšně
absolvovali teoretické přezkoušení a fyzické prověrky v Brně. Jedná se o tyto
rozhodčí:
-

slečnu Dytkovou Šárku, pány Mankoveckého Tomáše, Nováka Michala ing.,
Slaminku Jozefa Bc., Šamárka Jana Mgr., Šimka Michala, Vidličku Daniela a
Vlčka Lukáše

Po absolvování fyzických prověrek se rozhodčí K.P. a vytipovaní rozhodčí se zúčastní
teoretické části semináře, spočívající ve videoprojekci uplatnění pravidel fotbalu.
Ukončení semináře rozhodčích K.P. a vytipovaných rozhodčích bude ve 13.00
hodin.
Prezentace rozhodčích, kteří nesplnili fyzické prověrky nebo teoretické
přezkoušení a zároveň rozhodčích, kteří byli omluveni ze semináře
rozhodčích v Opavě se uskuteční od 9.30 hodin
Sdělení frekventantům VPR
Žurovcovi Davidovi.

k UEFA 2014/2015 pánům Vlčkovi Lukášovi a

Dne 18.4.2015 v Uherském Brodě od 8.30 hod. se uskuteční seminář

Sdělení pro Sportovně technickou komisi MS KFS, vyplývající ze zpráv DFAČR:
Utkání K.P. Kravaře – Krnov DS Mgr. Čechák Alois ve zprávě uvádí následující skutečnosti:
-

chybělo vyznačení technické zóny u laviček obou mužstev

-

kamera umístěna na stativu, ale ten byl postaven přímo na hrací ploše, tedy ne na
žádném vyvěšeném místě
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-

nebyl k dispozici rozhlas

Utkání I.A sk.B Sedliště – Bystřice DS ing. Urbanec uvádí, že utkání bylo zahájeno o 15 minut
později z důvodu poruchy na tiskárně

Příští zasedání KR se uskuteční jako výjezdní dne 30. 4. 2015 od 15.30 hodin na území v působnosti
OFS Frýdek-Místek

Zapsal v Ostravě dne 14. 4. 2015

Ing. Karel Vontroba, v.r.
člen KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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