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 23 - SR 2014-2015
ze zasedání KR MS KFS dne 16. 6. 2015 v sídle MS KFS v Ostravě
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Rovňan, Šalata, ing. Urbanec ing. Nitra, ing. Vontroba
Hosté: p. Duda, Kubíček

1. KR bere na vědomí:
a) omluvy rozhodčích a delegátů
b) zápisy odborných komisí (Sportovně technické č. 30, Disciplinární č. 29)
c) sdělení rozhodčího pana Žvaka Kamila, týkající se ukončení jeho činnosti rozhodčího
d) zprávu z dohledu z utkání I.B sk. C Písek – Smilovice, zpracovanou předsedou VV MS KFS p.
Kulou
e) záznam o kontrole a výsledku dechové zkoušky na alkohol, která byla provedena
bezprostředně po utkání I.B sk.C Písek – Smilovice s negativním výsledkem celé trojice
rozhodčích
f)

komuniké VV MS KFS č. 7

g) záznam o kontrole a výsledku dechové zkoušky na alkohol, jež byla provedena ihned po
utkání KP FC Heřmanice – SK Polanka s negativním výsledkem celé trojice rozhodčích
h) informace místopředsedy KR ŘK Morava pana Kubíčka

2. KR schválila (rozhodla)

1. Aktualizaci obsazení rozhodčích a delegátů 17. kola KP, 15. kola I.A, I.B třídy
2. V souladu s platným Statutem Komise rozhodčích MS KFS s okamžitou platností o
vyřazení rozhodčího pana Plevzy Miroslava z listin rozhodčích MS KFS
3. Stažení rozhodčího pana Mgr. Šamárka Jana z návrhu na zařazení na listiny
rozhodčích ŘK Morava. Nově zařadila do tohoto návrhu pana Macrineanu Jiřího. KR
žádá sekretáře MS KFS, aby o změně návrhu KR MSK informoval ŘK Moravy včetně
zaslání osobních údajů
4. Pozastavení delegací utkání mužů těmto rozhodčím z následujících důvodů a
v těchto termínech:
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-

panu Vlčku Lukáši na 4 soutěžní kola mužů, počínaje termínem 13.6.-14.6.2015
za pochybení v utkání K.P. Frýdlant nad Ostravicí – Petřkovice, které bylo
popsáno ve zprávě delegáta FAČR pana Malinovského Jiřího

-

panu Krzischovi Michalu na 4 soutěžní kola mužů v termínu od 20.6.-21.6.2015
za hrubou chybu, které se dopustil v utkání I.B sk. A Krásné Loučky – Žimrovice
a jež byla uvedena ve zprávě delegáta FAČR pana Malinovského Jiřího

5. Podněty KR do disciplinární komise na základě kontroly DVD z těchto utkání:
-

KP Heřmanice – Polanka zákrok D/13, část záznamu 32´

-

I.A sk. A Oldřišov – Darkovičky přestupek D/9, na zvážení H/8 72´utkání

6. Předvolání těchto rozhodčích do KR z následujících důvodů:
-

pány Čecháčka Petra a Mgr. Šamárka Jana na 16.00 hodin z důvodu vysvětlení
herní situace z utkání K.P. Heřmanice – Polanka

-

pana ing. Havlíka Přemyslava na 16.30 hodin za účelem podání vysvětlení
okolností v utkání I.A sk. A Oldřišov – Darkovičky

7. KR MS KFS žádá příslušné OFS a MěFs Ostrava o nahlášení návrhů rozhodčích pro
zařazení na listiny rozhodčích MS KFS do 19.6.2015
8. Kontrolou DVD z utkání K.P. Frýdlant n.O. – Petřkovice postupoval delegát utkání pan
Malinovský správně, když rozhodčímu vytýkal v 15´nenařízení p.k. ve prospěch H a
zároveň neudělení Č.K. D faulujícímu hráči
9. Nedostatek rozhodčího v zápise o utkání I.A třídy sk. A Mokré Lazce – Štěpánkovice
pana Szkuty Pavla, jež je popsán v zápise STK č. 30, bude probrán na příštím
zasedání KR společně s kontrolou DVD z tohoto utkání
10. Na dnešní zasedání KR se dostavil na základě předvolání delegát FAČR pan
Raptopulos Dimitris, kterému byly vysvětleny nedostatky v jeho zprávách
.
Sdělení pro Sportovně technickou komisi MS KFS:
K.P. Břidličná – Frýdlant n.O. delegát ing. Urbanec ve své zprávě uvádí, že utkání bylo zahájeno s 15.
minutovým zpožděním z důvodu výpadku elektrického proudu, který znemožnil včasné dodání zápisu
o utkání.
I.A sk. A Vítkov – Píšť delegát pan Kubánek (utkání bylo odehráno v Jakubčovicích) ve zprávě uvádí,
že vedoucí domácích sdělil, že došlo k poruše záznamového zařízení a z tohoto důvodu nebude
pořizován videozáznam. Nebyla možnost zapůjčení ani od oddílu TJ Tatran Jakubčovice, jelikož
záznamní zařízení nemají, protože v soutěžích I.B ještě není zavedena tato povinnost.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 30. 6. 2015 od 15.30 hodin v sídle MS KFS v Ostravě
Zapsal v Ostravě dne 16. 6. 2015
Ing. Karel Vontroba, v.r.
člen KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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