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 4 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v sídle MS KFS v Ostravě a následně v rámci náhradních fyzických prověrek
rozhodčích na Městském fotbalovém stadiónu ve Vítkovicích dne 26. 8. 2014
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Mudra, Šalata, Rovňan, ing. Urbanec, ing. Vontroba
Omluveni: p. Kula, ing. Juřička
Host: p. Duda

1. KR bere na vědomí:
a) zápisy odborných komisí MS KFS (Sportovně technické komise č.2, 3, Disciplinární komise č.
1,2)
b) vetaci těchto rozhodčích ze strany oddílu FC IRP Český Těšín: pánů Švece Marka, Zelníka
Karla a Jahodu Kamila
c) vetaci rozhodčího pana Jedličky Jana ze strany oddílu Moravan Oldřišov

d) protest, námitka rozhodčího pana Mikoška Stanislava proti jeho hodnocení ve funkci hlavního
rozhodčího v utkání I.A sk.A FC Slavoj Olympia Bruntál – TJ Sokol Slavkov delegátem FAČR
panem Špalkem Martinem. Stanovisko KR a opatření KR – viz. bod 2 KR schválila
e) poděkování od zástupce oddílu Krnova pana Hudského za kvalitní výkon rozhodčích pánů
Broskeviče Michala, Picmause Jiřího a ing. Viščora Michaela v utkání K.P. Bohumín – Krnov.
KR se připojuje tímto k poděkování celé trojici rozhodčích zmíněného utkání
f) oficiální stížnost oddílu TJ Sokol Dolní Lutyně na rozhodčí pány Bednáře Marcela a Pasterčáka
Josefa, kteří řídili utkání I.A třídy sk.B SK Stonava –TJ Sokol Dolní Lutyně. Stížnost oddílu TJ
Sokol Dolní Lutyně nesplňuje náležitosti dle článku 75-78 Soutěžního řádu. KR se bude
zabývat touto záležitosti po splnění předepsaných náležitostí stanovených pro „Stížnost“
g) stížnost oddílu Baníku Albrechtice na výkon rozhodčího J. Pasterčáka v utkání I.A sk.B
Bystřice – Baník Albrechtice. Stížnost oddílu Baníku Albrechtice neobsahuje náležitosti
dle článku 75-78 Soutěžního řádu. KR se bude zabývat touto záležitosti po splnění
předepsaných náležitostí stanovených pro „Stížnost“
h) sdělení rozhodčího pana Sciskaly Vladimíra, které se týkalo změny jeho adresy bydliště a
telefonního čísla
i)

informaci rozhodčího pana Klečky Tomáše, která se týkala změny jeho telefonního čísla
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2. KR schválila
1. Obsazení 4. kola rozhodčích
2. Obsazení 4. kola delegáty, které je následující:

I.A sk.A
Vítkov – Bílovec

p. Špalek

Bolatice – Chlebičov

p. Vontroba

I.A sk. B
Frenštát p.R. – Vratimov

p. Skoč

Bystřice – Brušperk

p. Mudra

B.Albrechtice – Petřvald n.M. p. Malinovský

I.B sk. B
Darkovice – Šilheřovice

p. Urban J.

I.B sk.D
Spálov – Kateřinice

p. Kubánek

3. Výsledky opravných fyzických prověrek rozhodčích, které jsou následující:
limit pro KP splnil ing. Žurovec David ing., nesplnil p. Závodný Vít, který má splněna kritéria
pro I.A třídu
limit pro I.A třídu splnil pan Konderla Jakub
limit pro I.B třídu splnili: slečna Helekalová Marie a pan Muroň Antonín
Z náhradního termínu fyzických prověrek a teoretického přezkoušení byl omluven pan Hubert
Lukáš z pracovních důvodů
4. KR se zabývala protestem rozhodčího p. Bc. Stanislava Mikoška proti hodnocení delegáta
utkání I.A sk.A FC SO Bruntál – TJ Sokol Slavkov pana Martina Špalka neuspokojivým
výkonem. KR shlédla situaci, která je předmětem námitky na DVD. KR dospěla k tomuto
závěru – pokutový kop ve prospěch hostů neměl být nařízen. HR posoudil herní situaci
správně. KR přijala následující opatření:
-

hodnocení HR delegátem utkání se mění z neuspokojivého na dobrý výkon

-

delegáta utkání pana Špalka Martina předává KR do disciplinární komise s návrhem na
finanční pokutu ve výši 650,- Kč

-

rozhodčí p. Bc. Mikošek nepostupoval správně a dle Statutu KR Části I, článku 4, bodu 1.,
neboť nesplnil povinnost oznámit obdržení nízkého hodnocení předsedovi KR. HR rovněž
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porušil ustanovení bodu 2 téhož článku, kdy neuvedl do zápisu o utkání nesouhlas
s hodnocením delegáta utkání

-

KR v této souvislosti upozorňuje všechny rozhodčí MS KFS, aby v případě nesouhlasu
s hodnocením delegáta postupovali dle Statutu KR Části I, článku 4, bodů 1,2

5. KR ukládá všem rozhodčím MS KFS, aby v případě omluv postupovali dle Statutu KR,
Části I, článků 9/1, 9/2, 9/3, 9/4
6. V zápise STK č. 3 je uvedeno, že v utkání K.P. mladšího dorostu 2. kolo FC Kopřivnice – FC
Odra Petřkovice rozhodčí Poledník Radek v zápise o utkání neuvedl střelce branek
hostujícího celku. KR z tohoto důvodu předává rozhodčího pana Poledníka Radka do
disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši 250,- Kč

7. V zápise STK č. 3 je uvedeno, že v zápise o utkání I.B sk.B mužů 2. Kolo TJ Sokol Fryčovice
– TJ Sokol Šilheřovice (hlavní rozhodčí pan Klečka Tomáš) byly STK zjištěny nepřesnosti
v účtování jízdného u AR 2 pana Ostřanského Petra souvislosti s vyúčtováním jím řízeného
předzápasu KS dorostu sk.B TJ Sokol Fryčovice – TJ Jednota Mořkov. KR na základě
dostupných podkladů a informací zjistila, že pan Ostřanský Petr nepřekročil oprávněné částky
cestovného, stravného a paušálních odměn. Jednalo se pouze o administrativní pochybení
HR utkání.
KR v souvislosti s touto skutečností žádá všechny rozhodčí, aby do zápisu o utkání neuváděli
cestovné a odměny rozhodčích z mládežnických utkání

8. V zápise DK č. 2 se uvádí, že rozhodčí p. Seipel Jiří v zápise z utkání KS sk. A – starší dorost
2. kolo TJ Vítkov – FK Stará Bělá nedostatečně popsal přestupek vyloučeného hráče. KR po
kontrole zápisu o utkání se plně ztotožňuje s DK a z tohoto důvodu předává rozhodčího pana
Seipla Jiřího do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši 350,- Kč
9. KR na základě skutečností uvedených HR panem Vrtěm Peterem v zápise o utkání shlédla
DVD záznam z utkání K.P. Břidličná – Háj ve Slezsku
10. Místopředseda KR a zároveň zástupce OFS Bruntál pan Urban Petr sdělil KR, že pan
Tilkeridis Nikolas se zatím nepodrobil opravnému písemnému testu ze studijních důvodů
11. KR shlédla prostřednictvím DVD situaci popsanou a vytýkanou HR panu Macrineanu Jiřímu
delegátem utkání panem Feifičem Jaromírem, na základě které byl jeho výkon ohodnocen
delegátem známkou – špatný výkon. Situace, která je rozhodčímu delegátem utkání vytýkána
jako 2 hrubé chyby, byla po kontrole záznamu posouzena takto – herní situace byla HR
vyhodnocena správně. Jednalo se o běžný souboj, nikoliv o surovou hru, jak uvádí DS a
pokutový kop nebyl tudíž HR správně nařízen. Opatření KR:
-

HR změněno hodnocení ze špatného výkonu na dobrý výkon

-

DS pana Feifiče Jaromíra předává do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu
ve výši 650,- Kč

-

HR p. Macrineanu Jiří nepostupoval správně a dle Statutu KR Části I, článku 4, bodu 1.,
kdy nesplnil povinnost obdržení nízkého hodnocení předsedovi KR. HR rovněž porušil
ustanovení bodu 2 téhož článku, kdy neuvedl do zápisu o utkání nesouhlas s hodnocením
delegáta utkání
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Skutečnosti, vyplývající ze zpráv delegátů FAČR pro Sportovně technickou komisi
Utkání KP Kobeřice – Šenov
Delegát pan Urban Jan uvádí ve své zprávě následující:
-

v kabině rozhodčích nebyl vyvěšen řád pořadatelské služby a plánek hřiště

-

videozáznam byl pořizován, ale kamera dle Rozpisu soutěží nařízení nestála na vyvěšeném
místě, ale byla na půlicí čáře na úrovni hrací plochy. Na oba nedostatky byl upozorněn hlavní
pořadatel

Utkání I.A sk. A Hrabová – Štítina
Delegát pan Mgr. Pala Vladislav uvádí následující skutečnosti:
-

utkání bylo oficiálně zahájeno v 17.18 hodin v důsledku silné internzity deště (průtrže mračen)
od 16.55 hodin. Za stálého deště s menší intenzitou se odehrál celý poločas utkání.
Popisovaná situace neměla jakýchkoliv vliv na vynikající stav travnaté hrací plochy

-

v rámci dodržování metodiky pořizování videozáznamu z utkání byla kamera umístěna mimo
hrací plochu na prodloužené středové čáře na stativu. Nebyla však umístěna na vyvěšeném
místě. Na tomto problému se dle hlavního pořadatele pracuje a vyvěšené místo pro umístění
kamery by mělo být zřízeno do konce září 2014

Utkání K.P. Háj ve Slezsku – Petřkovice
Delegát pan Kubánek Ladislav uvedl tyto skutečnosti:
-

kabina rozhodčích je velmi dobře vybavená, ovšem prostorově je malá. Je problém při
předzápasové poradě, aby se vešli 3 rozhodčí, 2 vedoucí, hlavní pořadatel a delegát FAČR

-

před utkáním oznámil vedoucí domácího družstva, že se během tohoto týdne dohodli se
soupeřem, že k utkání nastoupí v jiné barvě dresů než uvádí Rozpis soutěží

Utkání FC Slavoj Olympia Bruntál – TJ Sokol Slavkov
Delegát pan Špalek Martin uvádí následující:
V kabině rozhodčích byl starý pořadatelský řád se starým názvem klubu a rozměry hrací plochy na
plánku neodpovídají rozměrům hrací plochy uvedeným v popisu. Na tato zjištění byl upozorněn hlavní
pořadatel při předzápasové poradě před utkáním. Delegát byl ubezpečen, vše bude uvedeno do
pořádku, jelikož se měnil název klubu a na toto oddíl opomněl.
Příští zasedání KR se uskuteční dne 9. 9. 2014 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě, ze kterého
se omlouvá sekretář KR ing. Vontroba.

Zapsal v Ostravě dne 26. 8. 2014

ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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