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 9 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS v sídle MS KFS v Ostravě dne 4. 11. 2014
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Rovňan, ing. Urbanec, Šalata, Mudra, Kula, ing. Vontroba
Host: p. ing. Juřička
Omluven: p. Duda

1. KR bere na vědomí:
a) Zápisy odborných komisí (Sportovně technické komise č. 13, Disciplinární komise č. 11, 12,
Komise mládeže č. 9/2014)
b) pochvaly a poděkování zástupců oddílů těmto rozhodčím za kvalitní výkon v níže uvedených
utkáních:

-

předsedy oddílu TJ Spálov p. Bc. Davida Trnečky pánům Papugovi Davidu, Vrťovi
Peterovi a Přečkovi Dušanovi v utkání I.B sk. D TJ Spálov – FC Kopřivnice

-

předsedy oddílu FC Bílovec pana Petera Šloffa pánům Janu Jedličkovi, Romanu
Trojanovi a Marku Žáčkovi v utkání I.A sk. A FC Bílovec – Štěpánkovice

-

předsedy oddílu TJ Velké Heraltice pana ing. Rostislava Štěpána pánům Krzischovi
Michalovi, Pretschovi Adamovi v utkání I.B sk. A Velké Heraltice – Dolní Moravice

c) oficiální protest oddílu FK Krnov proti výkonu rozhodčích jako hlavního rozhodčího pana
Neděly Martina a asistentu rozhodčího 2 pana Slaminky Jozefa v utkání K.P. FK KrnovKovohutě Břidličná. Stanovisko a opatření KR k tomuto protestu je uvedeno v bodě 2 KR
schválila

d) oficiální protest oddílu FC Bílovec proti výkonu rozhodčích jako hlavního rozhodčího pana
Závodného Víta, asistentů rozhodčího pánů Podrackého Pavla a Poledníka Radka v utkání I.A
sk. A Slavkov – Bílovec. Stanovisko a opatření KR k tomuto protestu je uvedeno v bodě 2 KR
schválila

e) omluvy rozhodčích a delegátů

f)

informace člena KR FAČR pro Moravu ing. Juřičky
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2. KR schválila

1. Obsazení rozhodčích a delegátů ve 14. kole K.P., v 1. kole I.A, I.B
2. Předání do disciplinární komise těchto rozhodčích, delegáta z níže uvedených důvodů a
s těmito návrhy trestu:
-

pana Matušku Radka s návrhem na finanční pokutu ve výši 250,- Kč za chybně
uvedené ID hráče Horvátha Denise v zápise o utkání z 11. kola I.B sk. D Jistebník Odry. Tato skutečnost je uvedena v zápise DK č. 11

-

pana Trojana Romana s návrhem na finanční pokutu ve výši 400,- Kč za nedostavení
se k utkáním 1. kola KS sk. A starších a mladších žáků TJ Ludgeřovice – TJ Jiskra
Rýmařov. Tento nedostatek byl obsahem zápisu STK č. 13

-

pana Sciskalu Vladimíra s návrhem na finanční pokutu ve výši 500,- Kč jelikož
v zápise o utkání 6. kola KS sk. A staršího dorostu TJ Spartak Budišov nad
Budišovkou – TJ Odry špatně popsal přestupek u vyloučeného hráče. Dalším
důvodem bylo jeho nevhodné vyjádření se vůči AR 2. Rozhodčí pan Sciskala Vladimír
se zúčastnil dnešního zasedání KR a podal vysvětlení ke skutečnostem, které jsou
podkladem pro disciplinární řízení a jsou obsaženy v zápise o utkání. Jmenovaný
s navrženým trestem souhlasí a vzdává se svého práva účasti na zasedání
disciplinární komisi.
KR předkládá na zvážení disciplinární komisi MS KFS, zda by nemělo být zahájeno
disciplinární řízení zároveň i s asistentem rozhodčího panem Strempkem Jaroslavem,
ID 74090979 z důvodu jeho nevhodného chování vůči hlavnímu rozhodčímu

-

delegáta FAČR pana Malinovského Jiřího s návrhem na finanční pokutu ve výši
250,- Kč, jelikož ve zprávě z utkání FC Bílovec – TJ Sokol Štěpánkovice uvedl
nesprávné příjmení AR 1

3. Oficiální protest oddílu FK Krnov proti výkonu rozhodčích, HR pana Neděly Martina a AR
pana Slaminky Josefa v utkání K.P. FK Krnov – Kovohutě Břidličná.
KR se zabývala výše uvedeným protestem a shlédla na DVD situace, které jsou obsahem
protestu. Přijala následující stanovisko a opatření:
-

hlavnímu rozhodčímu panu Nedělovi Martinovi omezení delegace na 1 soutěžní
utkání mužů v termínu 15.11.-16.11.2014 za neudělení 2.Ž.K. + Č.K. hráči hostů č. 2

-

asistentu rozhodčího panu Slaminkovi Jozefovi omezení delegace na 2 soutěžní
utkání mužů v termínech 8.11.- 9.11., 15.11.-16.11.2014 za nenařízení pokutového
kopu ve prospěch domácích, kdy na základě jeho signalizace došlo pouze k nařízení
PVK a za neuznání regulérní branky domácích, kdy AR 2 signalizoval ofsajd
domácího hráče. KR na základě kontroly DVD dospěla k závěru, že se o ofsajd
domácího hráče nejednalo a branka měla být domácímu celku uznána. Pan Slaminka
Jozef se zúčastnil dnešního zasedání a s uděleným trestem KR souhlasí

-

KR shledala tento oficiální protest oddílu FK Krnov plně oprávněný a žádá sekretáře
MS KFS ing. Janoška k vrácení finančního vkladu oddílu FK Krnov

4. Oficiální protest oddílu FC Bílovec, označený jako protest proti porušení pravidel fotbalu
v utkání I.A třídy sk. A Slavkov – Bílovec ze dne 26. 10. 2014, kdy rozhodčími v tomto
utkání byli jako hlavní pan Závodný Vít, asistenti pánové Podracký Pavel a Poledník
Radek.
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KR se zabývala tímto protestem a shlédla na DVD herní situace, které jsou obsaženy
v protestu. KR přijala toto stanovisko a opatření:
-

hlavnímu rozhodčímu utkání panu Závodnému Vítovi omezení delegace na 1 soutěžní
utkání mužů v termínu 8.11.- 9.11.2014 za neudělení Č.K. D/3 za faul na brankáře H
celku uprostřed hrací plochy v 89´

-

KR vyhodnotila tento protest jako částečně oprávněný a žádá sekretáře MS KFS ing.
Janoška o vrácení finančního vkladu oddílu FC Bílovec

5. KR žádá o VV MS KFS schválení rozpočtu na seminář delegátů MS KFS, který se
uskuteční ve dnech 31.1.-1.2.2015 v areálu fotbalového oddílu FK Třinec
6. Na dnešní zasedání KR se dostavil delegát FAČR pan Feifič Jaromír, se kterým byl
proveden pohovor, týkající se událostí a skutečností, které se vyskytly v průběhu a po
utkání I.B sk. B Stará Bělá - Ludgeřovice. Rozhodnutí KR o předání jmenovaného do
disciplinární komise s návrhem na finanční pokutu ve výši 650,- Kč, tak jak je uvedeno v
předchozím zápise KR č. 8 zůstává v platnosti. Pan Feifič Jaromír požádal KR, aby mohl
být přítomen při jednání a zasedání disciplinární komise dne 6.11.2014
7. KR ukládá svým zástupcům OFS a Městského fotbalového svazu Ostrava, aby nejpozději
do 28. 11. 2014 sdělila zájemce o Školu mladých rozhodčích MS KFS pro rok 2015
8. V souvislosti s okolnosti, která se udála po utkání I.B sk.C Smilovice – Horní Suchá a
které řídili rozhodčí jako hlavní pan Machala Petr, asistenti rozhodčího pánové Karch
Otakar a Suszka Jan. KR upozorňuje všechny rozhodčí MS KFS, že jsou povinni dle
Statutu KR MS KFS, článku 10, bodu 5 podrobit se pouze na požádání členů VV, DK
a KR MS KFS orientační dechové zkoušce či testům na alkohol a návykové látky.
Z dostupných informací, která měla KR MS KFS k dispozici, rozhodčí po utkání Smilovice
– Horní Suchá postupovali správně.

Dresy rozhodčích MS KFS:
Rozhodnutím KR, uvedeném v zápise KR č. 8 budou od nadcházejícího soutěžního
ročníku 2015/2016 všichni rozhodčí na listinách MS KFS řídit utkání v oficiálních
dresech Adidas.
Podrobnější informace o dresech:
Jedná se o dresy s dlouhými rukávy, a to
-

červené barvy, s označením REFREE 14 JERSEY, číselné označení 82289

-

tmavě modré barvy, s označením REFREE 14 JERSEY, číselné označení G77215

KR sděluje všem rozhodčím MS KFS, kteří mají zájem o zakoupení dresů s krátkými
rukávy ve stejných barvách, tzn. červených a tmavě modrých, aby tuto skutečnost sdělili
současně se svou velikosti rozměrů nejpozději do 30. 11. 2014 sekretáři MS KFS ing.
Janoškovi. Cena jednoho dresu s krátkým rukávem činí 650,- Kč. Jedná se o
mimořádnou cenovou nabídku tohoto dresu s krátkým rukávem. Po datu 30.11.2014 si
budou moci rozhodčí zakoupit dres individuálně, ovšem za výrazně vyšší cenu.

3

Sdělení pro sportovně technickou komisi, vyplývající ze zpráv delegátů MS KFS
Utkání I.A sk. A Píšť – Slavoj Olympia Bruntál
Delegát pan Mudra Zdeněk ve své zprávě uvádí, že řád pořadatelské služby a plánek
hrací plochy není vyvěšen v kabině rozhodčích

Utkání I.A sk.A Bílovec – Štěpánkovice
Delegát pan Malinovský Jiří ve zprávě uvádí, že utkání bylo zahájeno o 10 minut později
z důvodu opožděného začátku předzápasu dorostu. S tím souviselo i posunutí
předzápasové porady před utkáním, jelikož se čekalo na AR 2, jež řídil předzápas.
veškeré náležitosti ze strany obou oddílů byly dodány včas.

Závěrečné zasedání KR MS KFS se uskuteční dne 28. 11. 2014 od 16.00 hodin. Místo bude určeno
dodatečně.

Zapsal v Ostravě dne 4. 11. 2014

Ing. Karel Vontroba, v.r.
sekretář KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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