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 8 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v sídle MS KFS v Ostravě dne 22. 10. 2014
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Rovňan, ing. Urbanec, Šalata, Mudra, Kula, ing. Vontroba
Hosté: p. Duda, ing. Juřička

1. KR bere na vědomí:
a) Zápisy odborných komisí (Sportovně technické komise č. 10, 11, 12, Disciplinární komise
č. 9, 10, Trenérsko-metodické komise č. 7/2014, Hospodářské komise č. 7 )
b) Komuniké VV MS KFS č. 10
c) pochvala od jednatele oddílu TJ Sokol Hrabová pana Petra Nováka, která se týká výkonu
rozhodčích pánů Migoty Tomáše, Mikoška Stanislava a Jedličky Jana v utkání I.A sk. A
Hrabová – Bolatice. KR se připojuje k poděkování celé trojici za kvalitní výkon v tomto
utkání

d) poděkování zástupců fotbalového oddílu SK Viktorie Chlebičov, konkrétně kapitána pana Lumíra
Sedláčka a předsedy pana Kamila Stanjury za kvalitní výkon hlavnímu rozhodčímu panu ing.
Jantošovi Pavolovi v utkání I.A sk. A Chlebičov – Štěpánkovice. KR rovněž vyslovuje poděkování
rozhodčímu utkání panu Ing. Pavolu Jantošovi

e) omluvy rozhodčích a delegátů

f)

informace člena KR Ř.K. FAČR pro Moravu pana ing. Juřičky Jiřího

2. KR schválila
1. Obsazení 12. kola K.P., I.A, I.B rozhodčími a delegáty
2. Pozastavení delegace těmto rozhodčím a z těchto důvodů:

-

panu Fabiánu Radimovi na 1 soutěžní kolo jelikož byl delegátem panem Wojaczkem
Janem v utkání I.B sk.C Inter Petrovice – Spartak Jablunkov ve funkci hlavního
rozhodčího hodnocen neuspokojivým výkonem. Jmenovanému byla pozastavena
delegace v termínu 18. 10. – 19. 10. 2014

-

panu Mgr. Dytkovi Gustavovi na 1 soutěžní kolo z důvodu hodnocení ve funkci AR 2
v utkání I.B sk. C Inter Petrovice – Spartak Jablunkov delegátem panem Wojaczkem
neuspokojivým výkonem. AR byla pozastavena delegace v termínu 18.10. 19.10.2014
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Na základě kontroly DVD z utkání I.A sk. A Štěpánkovice – Vítkov, která byla provedena
komisí rozhodčích:
-

hlavnímu rozhodčímu utkání panu Višňovskému Zdeňkovi za nenařízení pokutového
kopu ve prospěch hostujícího celku na 1 soutěžní kolo v termínu 8.11.- 9.11.2014

-

asistentu rozhodčího č. 2 utkání panu Špičákovi Zbyňkovi za nesignalizování
přestupku domácího hráče v pokutovém území domácího celku na 1 soutěžní kolo
v termínu 8.11.- 9.11.2014

KR shlédla situace na DVD z utkání K.P. Dětmarovice – Český Těšín a pozastavila
činnost za následující pochybení těmto rozhodčím:
-

hlavnímu rozhodčímu panu Broskevičovi Michalovi za nejednotné udělování osobních
trestů a zároveň že nevyloučil a neudělil 2. Ž.K. domácímu hráči na 1 soutěžní kolo
v termínu 8.11.-9.11.2014

-

asistentu rozhodčího panu Mgr. Tabáškovi Kamilovi za nesprávné neuznání branky
hostujícímu mužstvu z důvodu ofsajdu. Ze záznamu DVD je zřejmé, že se v žádném
případě nejednalo o ofsajd hostujícího hráče. Z tohoto důvodu bude jmenovanému
asistentu rozhodčího pozastavena delegace na 1 soutěžní kolo v termínu 8.11.9.11.2014

3. V zápise STK č. 10 KS sk. B starší žáci 9. kolo utkání MFK Havířov B- Durman Staré
Město je uvedeno, že v zápise o utkání, které řídil jako HR pan Klimek Tomáš je uveden
hráč domácího družstva Kouřil Daniel (ID 01071178) jako hráč č. 10 a současně jako
střídající hráč č. 12. KR provedla kontrolu zápisu o utkání a zjistila pochybení HR.
Z tohoto důvodu KR předává rozhodčího pana Klimka Tomáše do disciplinární komise
s návrhem na finanční pokutu ve výši 300,- Kč
4. V zápise STK č. 11 K.P. muži 10.kolo utkání TJ Kovohutě Břidličná – FK SK Polanka je
uvedeno, že hlavní rozhodčí utkání pan Zelník Karel v zápise o utkání neuvádí počet
diváků. KR z tohoto důvodu předává pana Zelníka Karla do disciplinární komise
s návrhem na finanční pokutu ve výši 250,- Kč
5. V zápise STK č. 11 je uvedeno, že k utkáním KS žáků starších a mladších sk. B FK Stará
Bělá – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm se nedostavil hlavní rozhodčí pan Herda
Tomáš. KR z tohoto důvodu předává pana Herdu Tomáše do disciplinární komise
s návrhem na finanční pokutu ve výši 650,- Kč
6. Ve zprávě delegáta utkání I.B sk. B Hať – Václavovice pana Kubánka Ladislava chybí u
vyloučení domácího hráče vyjádření a stanovisko delegáta. KR z tohoto důvodu předává
delegáta pana Kubánka Ladislava do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu
ve výši 350,- Kč
7. Z důvodu pozdní omluvy rozhodčího pana Sciskaly Vladimíra z utkání KS dorostu
Vávrovice – Polanka dle Statu KR Článku 9/5 odst. 1 písm. a) KR předává rozhodčího
pana Sciskalu Vladimíra do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši
250,- Kč. Toto utkání bude obsazeno OFS Opava
8. V zápise disciplinární komise č. 9 je uvedeno, že v zápise o utkání I.B třídy sk. B Stará
Bělá – Ludgeřovice, že hlavní rozhodčí pan Pargáč Zdeněk nedostatečně popsal
přestupek při vyloučení hostujícího hráče v průběhu utkání a dále nepřesně přestupek po
ukončení utkání. Na tomto utkání byl přítomen jako delegát pan Feifič Jaromír. Z tohoto
důvodu byli předvolání na zasedání KR hlavní rozhodčí pan Pargáč Zdeněk i delegát pan
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Feifič Jaromír, který se ze zasedání omluvil z pracovních důvodů. KR provedla kontrolu
zápisu o utkání, zprávu delegáta utkání a vyslechla popis situace po utkání od
rozhodčího pana Pargáče Zdeňka. KR dospěla k jednoznačnému závěru, že jak v zápise
o utkání rozhodčího, tak i ve zprávě delegáta byly nedostatečně a nesprávně uvedeny
popisy přestupků pro disciplinární řízení. KR z těchto důvodů přijala tato opatření:
-

hlavního rozhodčího utkání pana Pargáče Zdeňka předává do disciplinární komise
s návrhem na finanční pokutu ve výši 350,- Kč

-

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

-

delegáta utkání pana Feifiče Jaromíra KR předvolává na své zasedání dne 4.11.2014
na 16.00 hodin

9. V zápise disciplinární komise č. 10 je uvedeno, že v zápise o utkání I.A sk. A Slavkov –
Chlebičov, které řídila jako hlavní rozhodčí slečna Dytková Šárka a kde byl rovněž
přítomen delegát pan Pavelek Zdeněk, je uvedena nesprávná kvalifikace při udělené
druhé Ž.K. KR po kontrole zápisu o utkání a zprávy delegáta utkání došla KR k totožnému
závěru jako DK. Z tohoto důvodu KR přijala tato opatření:
-

rozhodčí slečně Dytkové Šárce se mění hodnocení z dobrého na neuspokojivý výkon.
Z tohoto důvodu byla pozastavena jmenované delegace na utkání v termínu 18.10.19.10.2014

-

u delegáta pana Pavelka Zdeňka došlo k pochybení ve zprávě z výše uvedeného
důvodu, na základě kterého došlo ke změně v jeho hodnocení HR a zároveň má
nepřesně uvedeny nařízené pokutové kopy. KR z tohoto důvodu předává delegáta
pana Pavelka Zdeňka do disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši
650,- Kč

10. KR stanovila účastnický poplatek za zimní seminář delegátů MS KFS, který se bude
konat ve dnech 31.1.-1.2.2015 v areálu fotbalového oddílu FK Třinec ve výši 1 100,- Kč.
Všichni delegáti MS KFS jsou povinni uhradit částku 1 100,- Kč nejpozději do 20. 1.
2015 na účet MS KFS
11. KR byly provedeny kontroly DVD z těchto utkání:
-

KP TJ Kovohutě Břidličná – FK SK Polanka nad Odrou videozáznam bez závad. Ze
strany rozhodčích nedošlo k žádnému pochybení

-

I.A sk. B TJ Petřvald na Moravě – Brušperk záznam není dle metodického pokynu RS
čl. 23/2 a není používáno přiblížení vzdálených míst na hrací ploše, nízké a nevhodné
umístění kamery. Toto sdělení je určeno pro sportovně technickou komisi MS
KFS. Výkon rozhodčích byl bez závad

12. Obsazovací úsek KR sděluje všem KR příslušných OFS, především jejich obsazovacím
úsekům, že v posledním kole, které se uskuteční v termínu 8.11.-9.11.2014 budou
k utkáním I.B třídy delegováni pouze 2 rozhodčí z listin MS KFS, tzn. hlavní rozhodčí a
AR1. Obsazovací úsek KR MS KFS tímto žádá, všechny obsazovací úseky KR
příslušných OFS, aby zajistili obsazení a delegováni AR 2 k utkáním v I.B třídě
13. Jednotné oblečení rozhodčích MS KFS – nahlášení velikosti
Od nového soutěžního ročníku 2015/2016 bude vyžadováno jednotné oblečení pro
všechny rozhodčí zařazené na listinách MS KFS. Z tohoto důvodu budou rozhodčí
povinni si zakoupit dva dresy značky Adidas, jedny štulpny a jedny trenýrky. KR
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z tohoto důvodu důrazně žádá všechny rozhodčí MS KFS, aby nejpozději do
4.11.2014 zaslali k rukám sekretáře MS KFS ing. Janoška osobní velikost pro dresy,
trenýrky a štulpny
14. KR důrazně upozorňuje všechny rozhodčí na dodržování článku 10 Společná
ustanovení bod 4 Statutu KR, kde je stanoveno , že rozhodčí jsou povinni dostavit se
na delegovaná utkání ve společenském oděvu.

3. Různé:
1. V zápise STK č. 11 je uvedeno pro rozhodčí a delegáty MS KFS doporučení, aby
v případě prostorově nevyhovujících kabin rozhodčích, požádali pořádající klub o
zajištění předzápasové porady dle RS MS KFS článek 23/1 odstavec e) i v jiných
vyhovujících prostorech na stadionu. V případě prostorově nevyhovující kabiny
rozhodčích může proběhnout i závěrečné hodnocení rozhodčích DS po skončení
utkání i v jiných vyhovujících prostorech na stadionu
2. Na dnešní zasedání KR se dostavili nahlášeni frekventanti na VPR pro rok 2015, který
se bude konat v Uherském Brodě, rozhodčí pánové Beseda Martin, Vlček Lukáš a
ing. Žurovec David. Jmenovaní byli KR seznámeni s průběhem a požadavky kladené
na VPR
3. Dnešního zasedání KR se na vlastní žádost zúčastnil zástupce oddílu SK Polanka
pan Řehulka. Hlavním předmětem jeho návštěvy bylo dotázání na systém obsazování
utkání rozhodčími MS KFS. Odpověď panu Řehulkovi podali pánové Ozaniak –
předseda KR a pan Mudra Josef – obsazovací úsek KR.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 4.11.2014 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě.

Zapsal v Ostravě dne 22.10.2014

Ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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