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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  19 - SR 2014-2015 
 
z výjezdního  zasedání KR MS KFS  dne 30. 4. 2015 v Sedlištích,  v restauraci Lašská jizba    
  
Přítomni : p. Ozaniak, Urban Petr,  Rovňan, ing. Nitra, ing. Vontroba 
 
Omluveni : p. Šalata, ing. Urbanec 
 
Hosté :  p. Duda, Malinovský Jiří – předseda KR OFS FM, Krasula Tomáš – člen KR OFS FM, Jež 
Jaroslav -  sekretář MFK Frýdek-Místek       
 
 
Poděkování KR: 
 
KR MS KFS touto cestou děkuje VV OFS Frýdek-Místek za uspořádání a organizační zabezpečení 
tohoto výjezdního zasedání KR MS KFS v Sedlištích 
      
 
 

1. KR bere na v ědomí: 
 

a) omluvy rozhodčích a delegátů       
 

b) zápisy odborných komisí (Sportovně technické č. 22,23,24, Disciplinární č. 21,22,23, 
Hospodářské č. 2, Marketingové č. 15, Komise mládeže č. 4/2015, Trenérsko metodické 
z 20.4.2015) 
 

c) komuniké VV MS KFS č. 4/2015 
 

d) oficiální protest oddílu TJ Vendryně  proti výkonu rozhodčího p. Neděly Martina v utkání K.P. 
Frýdlant nad Ostravicí – TJ Vendryně. Stanovisko a opatření  KR je uvedeno v bodě 2 KR 
schválila     
 

e) sdělení rozhodčího pana Koraby Marka, týkající se ukončení činnosti rozhodčího z pracovních 
a rodinných důvodů. KR vyjadřuje jmenovanému poděkování za dosavadní spolupráci a 
zároveň přeje vše nejlepší v rodinném a pracovním životě 
 

f) statistiku počtu utkání delegátů MS KFS k 18.4.-19.4.2015 včetně jejich omluv, vypracovanou 
členem KR ing.Vontrobou 
 

g) záznam o kontrole a výsledku dechové zkoušky na alkohol, provedený předsedou disciplinární 
komise MS KFS panem Pešatem. Kontroly dechové zkoušky se po utkání I.A třídy sk.B 
Sedliště – Petřvald na Moravě podrobili rozhodčí pan Pasterčák Josef, asistenti ing. Jantoš 
Pavol ing. a Novák Michal ing. s negativním výsledkem         
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2. KR schválila (rozhodla) 
 
 

1. Obsazení rozhodčích a delegátů 24. kola KP, 22. kola  I.A, I.B třídy 
 

2. Oficiální protest oddílu TJ Vendryn ě  
KR se zabývala oficiálním protestem oddílu TJ Vendryně, směřujícím proti výkonu 
rozhodčího pana Neděly Martina, který  řídil utkání K.P. Frýdlant nad Ostravicí – TJ 
Vendryně. Na základě kontroly videozáznamu z předmětného utkání KR přijala tato 
opatření: 

- k pochybením rozhodčího, která jsou předmětem tohoto protestu došlo  

- KR považuje oficiální protest oddílu TJ Vendryně za oprávněný a z tohoto důvodu 
žádá sekretáře MS KFS ing. Janoška, aby zajistil vrácení finančního  vkladu 
oddílu TJ Vendryně  

- KR rozhodla o pozastavení delegace  rozhodčímu panu Nedělovi Martinu  na 4 
sout ěžní kola muž ů v termínu počínaje 2.5.-3.5.2015 

3. Pozastavení delegace  rozhodčím k utkáním muž ů v těchto termínech a 
z následujících důvodů, jež byly zjištěny na základě kontroly DVD: 

- panu Levingerovi Milanu na 2 soutěžní kola mužů v termínu 2.5.-3.5.2015, 9.5.-
10.5.2015 za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.A sk.A Mokré Lazce – 
Slavoj Olympia Bruntál 

- panu ing. Juřičkovi Jiřímu na 2 soutěžní kola mužů v termínu 2.5.-3.5.2015, 9.5.-
10.5.2015 za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.A sk.A Bílovec – Bolatice 

- panu ing. Kretu Martinovi na 1 soutěžní kolo mužů v termínu 2.5.-3.5.2015 
z důvodu pochybení ve funkci AR 1 v utkání I.A sk.A Bílovec – Bolatice 

4. Předání  těchto rozhod čích  do disciplinární komise  z důvodu nedostatk ů 
v zápisech o utkání  s těmito návrhy  trestu:  

- pana Šimečka Michala,  jelikož v zápise o utkání I.A třídy sk.A mužů 19.kola SK 
Viktorie Chlebičov – TJ Sokol Hrabová neuvedl důvod nastavení doby hry. KR 
předává jmenovaného do disciplinární komise s návrhem trestu 250,- Kč 

- pana Uličného Martina, který v zápise o utkání I.A třídy sk.A mužů 19. kola TJ 
Sokol Slavkov – TJ Tatran Štítina neuvádí číslo utkání a kolo utkání. KR z těchto 
důvodů předává jmenovaného do disciplinární komise s návrhem trestu 300,- Kč 

- pana Jedličku Jana, jež v zápise o utkání I.A třídy sk.B mužů 19.kola AFC 
Veřovice – TJ Pražmo Raškovice uvedl nesprávné číslo utkání a nesprávný den 
sehrání utkání. KR proto předává jmenovaného do disciplinární komise s návrhem 
trestu 300,- Kč 

- pana Kubáčka Vojtěcha, protože v zápise o utkání I.A třídy sk.B mužů 20. kola TJ 
Sokol Dobratice o.s. – SK Beskyd Čeladná neuvedl důvod nastavení doby hry. 
KR z důvodu tohoto pochybení předává rozhodčího do disciplinární komise 
s návrhem trestu 250,- Kč 

- pana Levingera Milana, jelikož v zápise o utkání I.A třídy sk.A mužů 21.kola 
Mokré Lazce – Slavoj Olympia Bruntál uvedl nesprávný popis přestupku 
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vyloučeného hráče. KR z tohoto důvodu předává jmenovaného do disciplinární 
komise s návrhem trestu 350,- Kč  

5. Předání  těchto rozhod čích  do disciplinární komise  z důvodu pozdních omluv 
u utkání s následujícími návrhy trestů: 

- pana Futerka  Martina s návrhem trestu 250,- Kč za opakované pozdní omluvy 
z utkání (ve třech případech), ke kterým byl delegován  

- pana Sopoligu Lukáše s návrhem trestu 450,- Kč za pozdní omluvu z utkání KS 
staršího dorostu sk.B  Rychvald – Fryčovice 

6. Pokračování mentorského  programu  rozhod čí-talent  v jarní části soutěžního 
ročníku 2014/2015 

7. Vyúčtování  zimního seminá ře rozhodčích MS KFS ve dnech 7.3.-8.3.2015 v Opav ě 

8. Fyzické prov ěrky rozhod čích K.P. a vytipovaných rozhod čích 8.5.2015 ve 
Vítkovicích: 

KR opětovn ě upozorňuje rozhod čí K.P. a ytipované  rozhodčí, že v rámci fyzických 
prověrek všichni  bez vyjímek   absolvují FIFA test 12 kol.   

9. KR upozorňuje všechny frekventanty  Vzdělávacího projektu rozhod čích MS KFS  
(ŠMR), že jejich sraz byl KR stanoven dne 8.5.2015 v 9.00 hodin na Městském 
stadiónu ve Vítkovicích               

               

Sdělení pro Sportovn ě technickou komisi MS KFS, vyplývající ze zpráv DFA ČR: 

Utkání I.A sk.A  Kylešovice- Old řišov   DS p. Malinovský  ve své zprávě uvádí že utkání bylo 
zahájeno v 16.10 hod. z důvodu oprav v zápise o utkání, kdy musely být opravovány chyby 
v zápise, zjištěné při kontrole a zároveň je dlouhý příchod na hrací plochu, došlo i tady 
k časové prodlevě 

 

Utkání I.B sk.B Ludge řovice – FC Ostrava Jih  DS p. Kubánek  uvádí, že kabina rozhodčích 
je naprosto nevyhovující co se týče rozměru. Jinak je dobře vybavená, ovšem prostorově je 
velmi malá.  

         

Příští zasedání KR  se uskuteční na Městském stadiónu ve Vítkovicích  dne 8.5.2015 od 8.00 hodin   
v rámci fyzických prověrek rozhodčích K.P., vytipovaných rozhodčích, rozhodčích kteří nesplnili 
fyzické prověrky v řádném termínu na semináři rozhodčích v Opavě a rozhodčích, jež byli ze semináře 
omluveni.     

 

Zapsal v Sedlištích dne 30. 4. 2015 

 
 
Ing. Karel Vontroba, v.r.                                                        Miroslav Ozaniak, v.r.  
         člen KR                                                                             předseda KR   


