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 6 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v areálu fotbalového stadiónu FK v Třinci dne 24. 9. 2014

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

p. Duda, Kubíček

1. KR bere na vědomí:
a) zápisy odborných komisí MS KFS (Sportovně technické komise č. 7, Disciplinární komise č. 6)
b) poděkování od zástupce oddílu TJ Sokola Kobeřice pana ing. Oberherra Jiřího za kvalitní
výkon rozhodčích pánů Macrineanu Jiřího, Neděly Martina a Čecháčka Petra v utkání KP
Kobeřice – Bohumín. KR se připojuje tímto k poděkování celé trojici rozhodčích zmíněného
utkání
c) poděkování od zástupce oddílu TJ Sokola Kozmice pana Gaie Tomáše, týkající se kvalitního
výkonu rozhodčích pánů Vrány Jaroslava, Lakomého Tomáše a Broskeviče Michala v utkání
I.B sk. B TJ Sokol Velká Polom – TJ Sokol Kozmice. KR rovněž děkuje celé trojici za kvalitní
výkon
d) žádost o vyjádření k nominaci rozhodčího ing. Havlíka na utkání I.A sk. B Petřvald na Moravě
– SK Brušperk zaslaná zástupcem oddílu SK Brušperk p. Slovákem Svatoplukem. KR k této
žádosti sděluje, že se jednalo o mimořádnou situaci, kdy původně delegovaný hlavní rozhodčí
předmětného utkání ing. Juřička se po aktualizaci rozhodčích byl nucen omluvit z vážných
pracovních důvodů
e) zprávu z dohledu z utkání I.B sk. D Spálov – Jeseník nad Odrou, dohled p. Rovňan Jaroslav,
hlavní rozhodčí pan Pala Mojmír, asistent rozhodčího pan Kyselý Jiří. Stanovisko KR je
uvedeno v bodě 2 KR schválila
f)

informace pana Zouhara ke skutečnostem v utkání I.A sk. A Slavkov – Vítkov. S rozhodčím
utkání bude proveden pohovor, aby dbal na plnění úkolů a povinností ze strany pořadatelské
služby

g) omluvy rozhodčích a delegátů

2. KR schválila
1. Obsazení 8. kola rozhodčích
2. Obsazení 8. kola delegáty, které je následující:
K.P.
Kobeřice – Kravaře

p. Skoč
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I.A sk. A
Štítina – Oldřišov

p. Špalek

I.B sk. A
Slavia Opava – Město Albrechtice

p. Pavelek

I.B sk. B
Hať – Stará Bělá

p. Wojaczek

Ludgeřovice – Šilheřovice

p. Kubánek

I.B sk. D
Suchdol n.O. – Jeseník n.O.
Odry – Libhošť

p. Vontroba SD
p. Kuběna

SD

3. V zápise STK č. 6 je uvedeno, že v zápise o utkání KS mladších žáků sk.B Heřmanice
Slezská – TJ Vítkovice Svinov rozhodčí utkání p. Klečka Tomáš neuvádí střelce všech branek.
KR z tohoto důvodu předává jmenovaného rozhodčího do disciplinární komise s návrhem na
finanční pokutu ve výši 250,- Kč
4. Pozastavení delegace rozhodčím: KR na základě skutečnosti, že hlavní rozhodčí pan Chýlek
Martin byl delegátem utkání panem Wojaczkem Janem hodnocen neuspokojivým výkonem
v utkání I.A sk. B SK Stonava – TJ Petřvald na Moravě pozastavuje jmenovanému delegaci
v soutěžích MS KFS mužů na jedno soutěžní kolo v termínu od 27. 9. – 28. 9. 2014
5. Komise rozhodčích MS KFS důrazně vyzývá všechny rozhodčí, aby dodržovali platný statut
KR MS KFS, a to zejména jeho přílohu, čl. 1/h (působení na utkání pod vlivem alkoholu,
nebo jiné návykové látky). V případech, kdy budou rozhodčí vyžadovat nebo požívat na
delegovaném utkání alkohol nebo jiné návykové látky, žádá KR, aby bylo toto jednání
rozhodčích neprodleně oznámeno řídícímu orgánu soutěží
6. KR žádá VV MS KFS o proplacení odměny pro obsazovací úsek KR pana Mudru Josefa za
podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015 ve výši 6 000,- Kč

7. KR prověřuje možnosti zajištění finančních prostředků na nákup vybavení nové kolekce dresů
pro rozhodčí

8. Kontrolou úhrady licenčních poplatků rozhodčích včetně pokuty za pozdní úhrady bylo
zjištěno, že k dnešnímu dni poplatek neuhradil rozhodčí pan Třuslo Petr. KR ukládá
jmenovanému, aby své finanční závazky vůči MS KFS neprodleně uhradil

9. Člen KR pan Rovňan byl pověřen zastupováním KR v disciplinární komisi MS KFS dne 25. 9.
2014, kde rovněž podá vysvětlení k utkání I.B sk. D Spálov – Jeseník nad Odrou

10. KR na základě zprávy z dohledu, podaném p. Rovňanem z utkání I.B třídy sk. D Spálov –
Jeseník nad Odrou a dále na základě zjištěných skutečností, byli vzhledem ke svému
pochybení hlavní rozhodčí pan Pala Mojmíra a asistent rozhodčího pan Kyselý Jiří předvoláni
do disciplinární komise. KR bude v této souvislosti plně akceptovat rozhodnutí disciplinární
komise vůči oběma jmenovaným rozhodčím
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11. KR žádá STK MS KFS o zdůvodnění, proč nebyly v zápise STK uvedeny nedostatky, týkající
se pořadatelské služby, vybavení hrací plochy a podobně, tak jak jsou uvedeny v předchozím
zápise KR č. 5, bodě 2, odstavci 7 a jsou obsahem zpráv delegátů utkání

12. Pracovní seminář delegátů – 8. 10. 2014 od 17.00 hodin
KR sděluje všem delegátům MS KFS, že se dne 8. 10. 2014 od 17.00 hodin se bude na
stadiónu Slezský FC Opava v Městských sadech konat pracovní seminář se zaměřením na
vypracování ZPDFA (zprávy z utkání) dle nového hodnocení rozhodčích z pohárového
utkání SFC Opava – FK Třinec. KR ukládá všem delegátům MS KFS, aby se s novým
hodnocením a taktéž s novou zprávou řádně seznámili. KR upozorňuje všechny delegáty MS
KFS, aby si vzali sebou psací potřeby a poznámkový blok. Účast všech delegátů MS KFS
je povinná
13. Záznamy a kontrola DVD z utkání
6. kolo I.A sk.B Petřvald na Moravě - SK Brušperk – záznam není dle metodického pokynu RS čl.
23/2. Utkání není zaznamenáno v celé délce a není snímáno v souvislostech. Výkon rozhodčích
utkání – bez závad.
7. kolo KP Heřmanice – Háj ve Slezsku. KR po shlédnutí DVD z tohoto utkání konstatovala, že
dosažení branky bylo regulérní. Míč se odrazil od břevna do země a následně za brankovou čáru.
Rozhodnutí rozhodčích bylo správné. Výkon rozhodčích utkání – bez pochybení. K DVD nemá
KR žádných připomínek.
14. Skutečnosti, vyplývající ze zpráv delegátů FAČR pro Sportovně technickou komisi
7. kolo K.P. I.A, I.B

I.B sk. D utkání Kateřinice – Suchdol nad Odrou
Delegát utkání pan Malinovský Jiří uvádí ve zprávě tuto skutečnost:
Domácí oddíl neměl k dispozici tabuli s čísly ke střídání hráčů. Dle sdělení hlavního pořadatele nebyla
k nalezení.
K.P. utkání Břidličná – Vendryně
Delegát utkání p. Mgr. Pala Vladislav uvádí, že o poločasové přestávce hlavní pořadatel utkání
oznámil, že došlo k poruše při pořizování videozáznamu a od 30´ utkání byla snímací kamera mimo
provoz. Jednalo se údajně o nefunkční zdroje napájení videokamery. Náhrada nebyla do konce utkání
zajištěna.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 8. 10. 2014 od 15.30 hodin na fotbalovém stadionu v Slezský FC
v Městských sadech v Opavě.

Zapsal v Třinci dne 24. 9. 2014

Ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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