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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  7 - SR 2014-2015 
 
ze zasedání KR MS KFS v areálu fotbalového stadiónu SFC v Opavě dne 8. 10. 2014 v rámci    

pracovního semináře delegátů MS KFS 
  
 
Přítomni : p. Ozaniak, Urban, Rovňan, ing. Urbanec, Šalata, Mudra, Kula, ing. Vontroba 

Hosté:       p. Dr. Rumplík Zdeněk – předseda KR ŘK pro Moravu, Kubíček, ing. Juřička 

Omluven: p. Duda Zdeněk     
 
 
1. KR bere na v ědomí: 

a) zápisy odborných komisí MS KFS (Sportovně technické komise č. 8, 9, Disciplinární komise č. 
7, 8, Hospodářské komise č. 6/2014, Komise mládeže č. 8)   

b) poděkování od předsedy oddílu TJ Sokola Fryčovice pana Petráše Jiřího  za kvalitní výkon 
rozhodčích pánů Kyselého Jiřího, Podrackého Pavla a Poledníka Radka v utkání I.B sk.B 
Fryčovice – Staříč. KR se připojuje tímto k poděkování celé trojici rozhodčích zmíněného 
utkání   

c) poděkování od předsedy oddílu TJ Sokola Velké Heraltice pana Ing. Rostislava Štěpána, 
týkající se kvalitního výkonu rozhodčích pánů Nedělovi Martinu, Chlebovskému Bohumíru a 
Višňovskému Zdeňku v utkání I.B sk. A Krásné Loučky – Velké Heraltice. KR rovněž děkuje 
celé trojici za kvalitní výkon    

 

d) poděkování od kapitána a zároveň sekretáře oddílu TJ Petřvald na Moravě pana Huvara 
Radka trojici rozhodčích pánům Šamárkovi Janu Mgr., Kretovi Martinu ing. a Pasterčákovi 
Josefovi za kvalitně odřízené utkání I.A sk. B Vratimov – Petřvald na Moravě. KR se připojuje 
tímto k poděkování celé trojici rozhodčích tohoto utkání           

e) sdělení rozhodčího pana Kubáčka Vojtěcha, které se týká změny jeho telefonního čísla 

f) oznámení delegáta MS KFS pana Špalka Martina, týkající se ukončení činnosti delegáta MS 
KFS k 3. 10. 2014 z vážných osobních důvodů. KR děkuje jmenovanému za dosavadní 
dlouhodobou, kvalitní a bezproblémovou spolupráci 

g) dopis pana Radima Krásy, vyloučeného hráče oddílu Vítkova  utkání I.A sk.A Štěpánkovice – 
Vítkov k průběhu utkání a ke svému stanovisku k vyloučení 

h) žádost o dodatečnou vetaci rozhodčích pánů Fance Josefa, Levingera Milana a Papugy 
Davida ze strany oddílu SK Beskyd Čeladná konkrétně jejího předsedy pana Sedláka 

i) žádost o změnu rozhodčích v utkání I.A sk. B Petřvald na Moravě – Čeladná. Vzhledem 
k tomu, že předmětná žádost obsahuje a splňuje veškeré náležitosti,  obsazovací úsek KR jí  
vyhověl 

j) žádost o dodatečnou vetaci rozhodčího pana Ostřanského Petra z řízení žákovských zápasů 
TJ Vítkovice Svinov         

k) omluvy rozhodčích a delegátů  
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     2.  KR schválila    
 
1. Obsazení 10. kola  rozhodčích  

 
2. Obsazení 10. kola  delegáty, které je následující: 

 
 
I.A sk. A 
 
Slakov – Chlebičov                               p. Pavelek 
   
 
I.A sk. B 

Stonava – Sedliště                                p. Kuběna 

 

I.B sk. A  

Žimrovice – Velké Hoštice                    p. Čechák 

  

I.B sk. B 

Hať – Václavovice                                p. Kubánek 

 

I.B sk. C 

Inter Petrovice – Jablunkov                   p. Wojaczek 

  

I.B sk. D 

Odry – Kozlovice                                  p. Mudra      

                                      
3. V zápise STK č. 7 je uvedeno, že v zápise o utkání 7. kola  KP mladších žáků FK Avízo Město 

Albrechtice – FC Slavoj Olympia Bruntál rozhodčí utkání p. Zelník Karel neuvedl střelce  
branek. KR z tohoto důvodu předává jmenovaného rozhodčího do disciplinární komise 
s návrhem na finanční pokutu ve výši 250,- Kč 

4.  Zápise STK č. 7 je uvedeno, že v zápise o utkání 7. kola KS dorost sk.A utkání FK Nova 
Vávrovice – FC Dolní Benešov rozhodčí utkání pan Žurek Jiří – nejsou u sestavy domácího  
družstva uvedena čísla jednotlivých hráčů vzestupně. S jmenovaným rozhodčím provede 
pohovor zástupce OFS Opava pan Šalata. KR důrazně upozorňuje všechny rozhod čí, aby 
dbali na dodržování Rozpisu sout ěží, článku 9/3 bodu f ), který se týká povinnosti  uvádět 
sestavy  hráčů v zápise o utkání vzestupn ě      

5. V zápise disciplinární komise č. 8 je uvedeno, že rozhodčí utkání I.A sk.B Petřvald – Sedliště 
pan Seidler René nesprávně popsal přestupek vyloučeného hráče. Na základě kontroly DVD 
z tohoto utkání, KR dospěla k totožnému závěru. KR z tohoto důvodu předává rozhodčího 
pana Seidlera Reného do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši 350,- Kč             
 

6. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v zápise o utkání 8. Kola K.P. starší dorost FC 
Kopřivnice – TJ Ludgeřovice, které řídil jako HR pan Tobola Libor, bude proveden se 
jmenovaným pohovor se zástupcem KR panem Rovňanem      
 

7. KR rozhodla o zrušení projektu Talent – Mentor pro stávající období  
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8. KR schválila vytvoření dvojic rozhodčích, kdy zkušenější rozhodčí budou delegováni na utkání 
mužů či mládeže společně s mladými, perspektivními rozhodčími, za účelem předání 
potřebných zkušeností a rozvíjení jejich dalšího odborného růstu. Jedná se konkrétně o tyto 
dvojice rozhodčích: 
 

- Ing. Juřička Jiří – p. Vidlička Daniel 
- p. Richtár Jaromír – p. Šujan Stanislav 
- p. Dresler Radim – p. Vlček Lukáš 
- p. Ondračka Milan – p. Vrťo Peter 
- p. Mikeska Karel – p. Trojan Roman 
- Ing. Záloha Miroslav – p. Kotala Filip 

 
9. KR rozhodla, že seminá ř delegát ů MS KFS se uskuteční ve dnech 31. 1.- 1.2.2015 v areálu  

fotbalového oddílu FK T řinec.  KR pověřuje organizačním zajištěním semináře pana Kulu a 
ing. Vontrobu. Přesnější a podrobnější informace budou všem delegátům MS KFS sděleny KR 
v průběhu měsíce ledna 2015     

 
  

10. KR doporučuje  zařazení těchto rozhodčích do programu VPR v Prostějově: 
 
- p. ing. Žurovce Davida 
- p. Besedu Martina 
- p. Vlčka Lukáše 

 
   

11. Rozdělení DVD členům KR z těchto utkání z důvodu provedení kontroly 
 
- I.A sk. A Štěpánkovice – Vítkov p. Urban Petr 
- K.P. Dětmarovice – Český Těšín p. Kula Karel 
- I.A sk. B Petřvald n. M. – Brušperk ing. Urbanec Ludvík 

 
12. KR žádá sekretáře MS KFS ing. Janoška, aby zaslal adresáře včetně e-mailových kontaktů 

všech rozhodčích a delegátů MS KFS p. Kubíčkovi Jaroslavu 
 
            

 
13. Skutečnosti, vyplývající ze zpráv delegát ů FAČR pro Sportovn ě technickou komisi 

8. kolo K.P. I.A, I.B 

  

I.B sk. B utkání Ludge řovice - Šilhe řovice  

Delegát utkání pan Kubánek Ladislav uvádí ve zprávě tuto skutečnost: 

Kabina rozhodčích je dobře vybavena, ale prostorově velmi malá. Nevejdou se všichni aktéři 
předzápasové porady.  

 
I.B sk. D utkání Odry - Libhoš ť 

Delegát utkání p. Kuběna Radoslav uvádí, že utkání bylo zahájeno o 15 minut později z důvodu 
opravy brankové sítě. Tato síť byla poškozena při rozcvičování hráčů na hrací ploše. 

 

9. kolo K.P., I.A, I.B 

 

I.A sk. B utkání Dolní Datyn ě – Byst řice 

Delegát utkání pan Mgr. Čechák Alois uvádí, že kamera nebyla umístěna ve středu hrací plochy, ale 
cca 15 m od středové čáry. Dle sdělení hlavního pořadatele připravují místo pro kameru na střeše 
budovy, které by mělo být připraveno pro příští domácí utkání. 
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I.A sk. B utkání Vratimov – Pet řvald na Morav ě 

Delegát utkání pan Urban Jan uvádí, že utkání bylo zahájeno s 10 minutovým zpožděním z důvodu 
nutnosti dodržení pravidla 4, čl. 2 o výstroji hráčů. Hosté měli dle rozpisu bílé štulpny, domácí 
bleděmodré, které byly prakticky totožné. Hlavní rozhodčí proto požádal domácí tým o převlečení, což 
domácí mužstvo bez problémů provedlo.   

 

Pozitivní  a kladné hodnocení  výkonu pořadatelské služby  v utkání I.B sk.B Stará B ělá - 
Ludge řovice          

DS utkání  pan Feifič Jaromír pozitivně a velice kladně hodnotí výkon pořadatelské služby, díky níž se 
podařilo odvrátit následky prohry hostujícího družstva.  

 

Různé:   

KR MS KFS vyslovuje tímto poděkování SFC Opava, zvláště pak panu Rovňanovi Jaroslavu, za  
umožnění sledování pohárového utkání SFC Opava – FK Třinec delegátům MS KFS a zároveň za 
organizační záležitosti, týkající se zasedání KR a následně semináře delegátů v areálu stadiónu 
fotbalového oddílu. Poděkování patří rovněž panu Kubíčkovi, který podrobně seznámil přítomné 
delegáty s novým způsobem hodnocení rozhodčích delegáty. 

   

 

 

Příští zasedání KR se uskuteční dne 22. 10. 2014 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě  

  

 
 
Zapsal v Opavě dne 8. 10. 2014 
 
 
Ing. Karel Vontroba, v.r.                                                          Miroslav Ozaniak, v.r. 
     sekretář  KR                                                                             předseda KR                                     


