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 5 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v sídle MS KFS v Ostravě dne 11. 9. 2014

Přítomni: p. Ozaniak, Mudra, Šalata, Rovňan, ing. Urbanec, Kula
Omluven: p. Urban, ing. Vontroba

1. KR bere na vědomí:
a) zápisy odborných komisí MS KFS (Sportovně technické komise č.4, 5 a 6, Disciplinární
komise č. 3, 4 a 5, Komise mládeže č. 7)
b) Komuniké VV MS KFS č. 8 z 31. 7. 2014, č. 9 z 27. 8. 2014
c) poděkování od zástupce oddílu TJ Petřvald na Moravě pana Klečky Tomáše za kvalitní výkon
rozhodčích pánů Vlčka Lukáše, Žáčka Marka a Seidlera René v utkání I.A sk. B FK Baník
Albrechtice – TJ Petřvald na Moravě. KR se připojuje tímto k poděkování celé trojici
rozhodčích zmíněného utkání
d) poděkování od zástupce oddílu TJ Sokol Markvartovice pana Plačka, týkající se kvalitního
výkonu rozhodčích pánů ing. Kielara Jakuba, Šimka Michala a Vrťa Petera. KR rovněž děkuje
celé trojici rozhodčích za kvalitní výkon v tomto utkání
e) poděkování od zástupce oddílu FK SK Polanka n. O. pana Repky týkající se kvalitního výkonu
rozhodčích pánů Petra Čecháčka, Kamila Tabáška a Adama Krištofa. KR rovněž děkuje
celé trojici rozhodčích za kvalitní výkon v tomto utkání
f)

poděkování od zástupce oddílu FC Slavoj Olympia Bruntál pana Urbana týkající se kvalitního
výkonu rozhodčích pánů Radka Poledníka, Pavla Podrackého a Kamila Žvaka. KR rovněž
děkuje celé trojici rozhodčích za kvalitní výkon v tomto utkání

g) sdělení rozhodčího pana Herdy Tomáše, které se týkalo změny jeho adresy bydliště
h) informaci rozhodčího pana Konderly Jakuba, týkající se změny jeho telefonního čísla
i)

otevřený dopis zástupce oddílu Fotbal Studénka pana Libora Slavíka k událostem O.P. mužů
Studénka – Příbor, které řídili jako HR pan Klement Miroslav a jako AR pan Tobola Libor

j)

omluvy rozhodčích a delegátů

k) dopis oddílu TJ Vendryně ohledně vetace rozhodčích pro podzimní část sezony 2014-15
l)

sdělení ŘK FAČR pro Moravu ze dne 6. 9. 2014 ohledně pozdního odesílání Zápisu o utkání
rozhodčími MS KFS při udělování ČK – nutno odeslat ihned tj. v den konání utkání, nikoliv
poštou

m) výtku DS p. Malinovského z utkání 5. Kola Sedliště – Dobratice, týkající se nedostatečné
fyzické kondice rozhodčího utkání pana Sopoligy
Poděkování všem rozhodčím – Kouba cup
KR vyslovuje poděkování všem rozhodčím, kteří řídili utkání „Kouba cup“ ve dnech 25. – 28. 8.
2014
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2. KR schválila
1. Obsazení 6. kola rozhodčích
2. Obsazení 6. kola delegáty, které je následující:
I.A sk.A
Kylešovice – Štěpánkovice

p. Špalek

I.A sk. B
Albrechtice – Stonava

p. ing. Urbanec

I.B sk. A
Velké Heraltice – Velké Hoštice
Zlatníky – Úvalno

p. Kubánek
p. Mudra

I.B sk. B
Šilheřovice – Vřesina

p. Urban Jan

3. V zápise STK č. 5 je uvedeno, že k utkáním KS žáci (starší + mladší) 4. kolo utkání TJ Slavia
Michálkovice – MFK Havířov B se nedostavil delegovaný rozhodčí pan Fabián Radim.
Rozhodčí byl řádně omluven.
4. Místopředseda KR a zároveň zástupce OFS Bruntál pan Urban Petr sdělil KR, že pan
Tilkeridis Nikolas úspěšně absolvoval opravný písemný test. KR MS KFS rozhodla a schválila
dodatečné doplnění listiny rozhodčích mládeže MS KFS pro podzimní část soutěžního
ročníku 2014/2015 o rozhodčího pana Tilkeridise Nikolase a předkládá tuto skutečnost na
vědomí VV MS KFS
5. Sekretář MS KFS ing. Janoško provedl kontrolu úhradu licenčního poplatku rozhodčích a
delegátů MS KFS. Bylo zjištěno, že licenční poplatek nemají uhrazen tito rozhodčí:
Bartoš, Futerko, Herda, Kubánek, Kyselý, Mikošek, Muroň, Ochodek, Pala, Plevza, Poledník,
Porubek, Šujan, Tomai, Třuslo, Uličný, Zavadil, Zelník.
DS: Feifič
Z důvodu nezaplacení licenčního poplatku je všem výše uvedeným udělena dle čl. 50/3, bod 5
„Rozpisu soutěže 2014/2014“ pokuta ve výši 200 Kč
Ham – z důvodu zranění přerušil činnost pro podzimní část sezony.
6. Záznamy DVD z utkání
2. kolo 17.8. 2014 M. Lazce – Odřišov – záznam není dle metodického pokynu RS čl. 23/2.
Zejména nástup a odchod mužstev z hrací plochy. Utkání není zaznamenáno v celé délce a není
snímáno v souvislostech. Výkon rozhodčích utkání – bez závad.
1. kolo 9.8. 2014 Šenov – Frýdlant n. O. – záznam splňuje všechny požadavky uvedené v RS
včetně zobrazení minutáže, k záznamu je přiložen sestřih podstatných herních situací, za což KR
vyslovuje poděkování. KR pouze žádá, aby k záznamu z utkání nebyl připojován slovní komentář.
Výkon rozhodčích utkání – bez závad.
4. kolo 31.8. 2014 Pustá Polom – Petřkovice – záznam splňuje všechny požadavky dle
metodického pokynu RS čl. 23/2. splňuje všechny požadavky uvedené v RS včetně zobrazení
minutáže, k záznamu je přiložen sestřih podstatných herních situací, za což KR vyslovuje
poděkování. Výkon rozhodčích utkání – bez závad.
3. kolo 23.8. 2014 SK Stonava – Dolní Lutyně – záznam není dle metodického pokynu RS čl.
23/2. Zejména nástup a odchod mužstev z hrací plochy. Celý záznam je bez jakéhokoliv přiblížení
vzdálenějších míst na HP a proto se některé situace v PÚ špatně posuzují. Výkon rozhodčích
utkání – bez závad.
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7. Skutečnosti, vyplývající ze zpráv delegátů FAČR pro Sportovně technickou komisi a DK
4.kolo I.A, I.B

I.A sk. A utkání Vítkov - Bílovec
Delegát utkání pan Špalek Martin uvádí ve zprávě následující:
-

nepřístojnosti fanoušků hostů na začátku utkání vhazováním konfekt

-

špatné zabezpečení okolí hrací plochy vstup diváků na tribunu přes technickou zónu

Podrobnosti těchto zjištění jsou podrobně popsány ve zprávě delegáta utkání.
I.A sk. B utkání Baník Albrechtice – TJ Petřvald na Moravě
Delegát utkání pan Malinovský Jiří popisuje ve zprávě tuto skutečnost:
HP byl po utkání upozorněn, aby do příštího utkání byl odstraněn nebo snížen za zábradlím na straně
AR 2 vzrostlý keř, který částečně brání ve výhledu na hrací plochu a pohybujícího se AR. Dle HP do
příštího domácího utkání bude sjednána náprava
I.B sk. B Darkovice – Šilheřovice
Delegát utkání pan Urban Jan uvádí ve zprávě následující skutečnosti:
-

potřebné dokumenty tzn. plánek hřiště a řád pořadatelské služby byly k dispozici, nebyly však
vyvěšeny, nacházela se pouze ve složce na topení

-

nesplněno nařízení Rozpisu čl. 6/5/13. Nebyla vyvěšena cena vstupného u pokladny při vstupu na
stadion. Pokladna totiž není k dispozici, vstupné se vybíralo na stole před vchodem

15. kolo K.P. Háj ve Slezsku – Dětmarovice
Delegát utkání pan Urban Jan se ve zprávě zmiňuje o těchto zjištěních:
-

v kabině rozhodčích chyběl řád pořadatelské služby a plánek hřiště

-

kabina rozhodčích je velmi malá a nevyhovující. Je svoji velikostí nedůstojná pro nejvyšší soutěž
MS KFS tzn. K.P.

5. kolo I.B sk.B TJ Unie Hlubina – FK Staříč
Delegát utkání pan Wojaczek Jan ve své zprávě uvádí následující skutečnosti:
-

utkání začalo v 16.20 (původní začátek byl v 16.00) z důvodu pozdního dodání zápisu o utkání
(cca v 16.00). Dle vyjádření hlavního pořadatele porucha PC a tiskárny

-

dále nebyla k dispozici tabule s čísly ke střídání, dle vyjádření hlavního pořadatele tabule byla
těsně před utkáním odcizena (vše bylo uvedeno a popsáno v zápise o utkání a hlavní pořadatel
byl dále delegátem utkání upozorněn, že tyto nedostatky budou obsahem jeho zprávy

Nedostatky za závady uvedené v Zápise STK č. 6
-

KP muži – 5.kolo, utkání: TJ Kovohutě Břidličná – Sport-Club Pustá Polom (R: p. Vítek J.) - Zápise
o utkání neuvádí soutěž, kolo, číslo utkání a počet diváků.
Rozhodnutí KR – předání R p. Vítka do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši
350,- Kč

-

KS dorost sk.A – 5.kolo, utkání: FC Bílovec – TJ Jiskra Rýmařov (R: p. Kubáček V.). R v Zápise o
utkání uvádí nesoulad čísla vyloučeného hráče na přední straně Zápisu o utkání.
Rozhodnutí KR – předání R p. Kubáčka do disciplinární komise s s návrhem na finanční pokutu
ve výši 350,- Kč
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-

KS dorost sk.B – 5. kolo, utkání: TJ Havířov-Dolní Datyně – TJ Sokol Fryčovice (R: p. Konderla
J.). R v Zápise o utkání je nesoulad popisu minutáže napomínaných a vyloučených hráčů u
domácího družstva.
Rozhodnutí KR – předání R p. Konderlu do disciplinární komise s s návrhem na finanční pokutu
ve výši 350,- Kč

Revokace rozhodnutí KR ze zápisu KR č. 4
Ruší se udělení finanční pokuty ve výši 350,- Kč rozhodčímu panu Jiřímu Seipelovi za utkání KS sk.A
– starší dorost 2.kolo TJ Vítkov – FK Stará Bělá.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 24. 9. 2014 od 14 hodin na fotbalovém stadionu v Třinci.

Zapsal v Ostravě dne 11. 9. 2014
Ing. Ludvík Urbanec, v.r.
člen KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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