FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 5 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 28.11.2012 v prostorách hřiště FK Krnov.
Přítomni: p. Jahoda, p. Urban, p. Richtár
Omluven: p. Entl
Program:
a) Vyhodnocení podzimní části SR 2012/2013
b) Škola mladých rozhodčích MS KFS 2013
c) Usnesení VV MSKFS
d) Návrh na zařazení R na listinu MSK FS
e) Registrace FAČR pro rok 2013
f) Poděkování, organizační, ostatní, různé
Ad a) Komise R vyhodnotila na základě dostupných informací a podmětů průběh podzimní části SR
2012/2013 s následujícím konstatováním.
KR došla k závěru, že z hlediska samotných řízení utkání delegovaných a licencovaných R
nedocházelo k závažnějším chybám, v případě chyb se jednalo drobné chyby a nedostatky bez vlivu
na utkání. KR nemusela řešit v průběhu podzimní části žádný protest proti výkonu rozhodčího.
Případné nedostatky byly KR vyhodnoceny a byla přijata odpovídající opatření viz. zápis KR č. 4.
Z tohoto pohledu shledává průběh podzimní části za velmi dobrý.
KR je, ale stále znepokojena početním stavem sboru R OFS Bruntál. Přičemž stav aktivních R OFS je
následující: v rámci listin R vyšších soutěží má OFS zařazeno celkem 18 Rozhodčích. V rámci OFS je
k dispozici 16 R z toho 3 R mají status M licence. Celkový počet R je tedy pro obsazení všech utkání
hraných v rámci OFS Bruntál nedostatečný, v průměru je neobsazeno cca 6-8 utkání.
KR je dále velice znepokojena zvýšením agresivity hráčů, diváku a funkcionářů a s tím související i
počet Inzultací R či napadení hráčů. Za podzimní část SR 2012/2013 došlo dle dostupných informací
k 1x k napadení hráče divákem, 1x k napadení oddílového HR a 1x k napadení Licencovaného HR. KR
má za to, že v souvislosti s nedostatečným počtem R viz předchozí odstavec, by měla DK OFS Bruntál
přistupovat energičtěji a pružněji a přijímat taková opatření, která by výše uvedené skutečnosti
eliminovala. KR nesouhlasí s udělením trestu pro hráče Třemešné p. Mazánka za inzultaci
licencovaného zkušeného HR, kdy mu DK OFS udělila zákaz činnosti hráče do 30.6.2013 a kolektiv
Třemešné pak potrestala pokutou 1000 Kč. KR upozorňuje, že dle DŘ FAČR 1/7f může udělit hráči
trest zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na šest měsíců až pět let. Přičemž
udělený trest DK OFS na konci podzimní části SR s výkonem trestu do 30.6.2013 je na spodní hranici
možného trestu a nebude mít a nemá dostatečný výchovný efekt. KR toto považuje za znevážení
práce a obětavosti všech samotných R.

Ad b) KR OFS oznamuje všem R OFS Bruntál s věkem do 25 let, že bude v zimním období roku 2013
pořádána pod záštitou KR MSK FS škola mladých R. Všichni zájemci z řad R OFS Bruntál se mohou do
této školy zapojit. Program a termín bude teprve upřesněn KR MSK FS. V případě zájmu kontaktujte
člena KR MSK FS za okres Bruntál p. Urbana. KR upozorňuje, že náklady spojené s účasti na škole
mladých R nebudou nikomu proplaceny. Bližší informace ohledně školy mladých rozhodčích budou
zaslány všem zájemcům na vyžádání.
Ad c) KR bere na vědomí usnesení VV MSK FS, na základě návrhu KR MS KFS od jarní části SR 2012/13
změnu čl. 31/3 RS MS KFS - rozhodčí, který dosáhne 17 – ti let, může vykonávat funkci asistenta
rozhodčího v soutěžích mužů MS KFS.
Ad d) KR navrhuje nově zařadit pro listinu R MSK FS pro jarní část SR 2012/2013 p. Radka Malaníka a
Erika Beleje. Další změny či doplňky provede KR na základě požadavků a možnosti dle potřeb KR MSK
FS.
Ad e) KR upozorňuje všechny R, že pro rok 2013 bude znovu nutná úhrada členských příspěvků
v rámci FAČR. Tento členský příspěvek bude nutné uhradit každoročně obdobně tak jako při první
registraci za člena FAČR. Termín do konce února 2013. Pro jednotlivce bude činit výše poplatku 200
Kč. R mohou uhradit (registrovat se) i v rámci klubu. Více informací na http://clenstvi.fotbal.cz/
Ad f) KR děkuje všem rozhodčím za jejich výkony a činnost v roce 2012 a přeje všem klidné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2013.
KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.

Zapsal: Jaromír Richtár

Ověřil: Petr Urban
Schválil: Kamil Jahoda, předseda KR

