FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 3 – SR 2013/2014
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 4.10.2013 v Chomýži v rámci mimořádného
semináře R a 9.10.2013 „per rollam“.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus – Petr Urban člen KR MSK FS a garant komise.
Omluven:
Program:
a) Vyhodnoceni mimořádného semináře
b) vyhodnocení dosavadního průběhu soutěž
c) stažení R Lioliose z listiny MS KFS
d) projednání dotazu klubu Nové Heřminovy
e) stížnost klubu Sokol Stará Ves
f) organizační, ostatní, různé, členství FAČR
Ad a) KR svolala na pátek (pozvánka formou emailu) mimořádný seminář R OFS Bruntál z důvodu
neuspokojivého průběhu SR 2013/2014 s následujícím průběhem:
•

•

•

Vyhodnocení dosavadních, stále opakujících se chyb R v zápise o utkání. Přítomní R byli na
všechny chyby upozornění a poučeni jak se těmto chybám vyvarovat. Dále byli všichni
předběžně seznámení, že po schválení nového statutu KR VV OFS (předpoklad - před stratem
jarní části sezóny) se budou chyby v zápisech sčítat formou trestných bodů a po dosažení
určité hranice bude jednotlivý R předán do KD s návrhem pokuty (hranice trestných bodů a
výše pokud při dosažení bude obsahovat nový statut).
Petr Urban provedl vyhodnocení dosavadního průběhu SR krajských soutěží, s apelem na
všechny R OFS Bruntál, kdy je vyzval ke zlepšení jejich výkonu a celkovému přístupu
k utkáním. Pochybení R OFS Bruntál bylo nejvíce krát řešeno v probíhajícím SROV.
Závěrečná obsáhla diskuze k probíraným tématům s náměty na zlepšení. Dále bylo
prodiskutována téma struktury zimního semináře před startem SR jarní části SR 2013/2014.

KR tímto děkuje všem R, kteří se mimořádného semináře zúčastnili s konstatováním, že zejména
závěrečná diskuze, která trvala pře 70 minut byla svými podměty přínosná.
Ad b) KR vyhodnotila 5 až 9 kolo soutěžní ročníku s následujícím opatřením:
Na základě zprávy STK Zápis č. 8 ze dne 2. 10. 2013 - SR 2013-2014 OP muži, utkání 8. Kola, č.z.55
– SK Zátor – Sokol Karlovice R: p. Barčík). HR v zápise o utkání neuvedl ČK.

ČK uvedena pouze na zadní straně ZoÚ. KR předává R Barčíka do DK s návrhem pokuty 150 Kč
+ poplatek za projednání.
Dle dostupných informací ohledně utkáni OP muži č. 36 Sv. Hora - St. Ves (tráva) - HR – Muroň A –
údajné vyloučení domácího hráče neuvedené v zápisu o utkání, KR provede se R Muroněm pohovor
a dle jeho výsledků a ověření dostupných informací přijme opatření.
Dle dostupných informací ohledně utkáni OP muži č. 63 Brantice - N. Heřminovy - HR –
Yeghiazaryan V – údajné vyloučení domácího hráče, následné odvolání vyloučení a vběhnutí diváků
na hrací plochu, KR provede se R Yeghiazaryanem pohovor a dle jeho výsledků a ověření
dostupných informací přijme opatření.
Rozhodčí Muroň a Yeghiazaryan budou vyzvání osobně k podání vysvětlení okolnosti průběhů
obou výše uvedených utkání.
Dále se rozhodčí dopouštějí opakujících se chyb v ZoU, probráno na semináři + znovu rozesláno všem
R na email adresu.
Ad c) KR bere na vědomí stažení R Lioliose z Listiny mládeže MSK FS dle informací p. Urbana.
Pochybení vysvětleno R Lioliosovi osobně.
Ad d) KR provedla na základě dotazu klub FK Nové Heřminovy rozbor zápisu o utkání Slezské
Rudoltice – Nové Heřminovy s následujícím zjištěním. Při ochodu z hrací plochy mělo dojít
k incidentu AR domácích s hostujícími diváky, které se odehrálo za zády R, kdy tento incident
reklamoval i Kapitán hostů. V poločasové přestávce byl HR proveden pohovor mezi pořadateli a
kapitány obou mužstev. Kvůli tomuto byla prodloužena poločasová přestávka o 8min a HR přijal
opatření spočívající ve výměně AR dosazeného domácím oddílem. KR shledává tento postup za
správný s tím, že opatření byla přijata již před začátkem 2 poločasu HR utkání. Z dostupných
informací a dle vysvětlení HR nenastali žádné jiné okolnosti k dalším opatřením.
Ad e) KR projednala stížnosti klubu Sokol Stará Ves na jednání R p. Višňovského, kdy R vyúčtoval
jízdné, když se k utkání Stará Ves – Lichnov dostavil ve vozidle hostujícího oddílu. KR nařizuje R
Višňovskému k vrácení zaúčtovaného jízdného.
KR upozorňuje všechny rozhodčí, aby se vyvarovali podobných excesů, a necestovali k utkání, ke
kterému byli delegování ani s jedním ze zúčastněných družstev.
Ad f) KR žádá R na základě podmětů předsedy VV p. Vojtíška, aby R po vyloučení hráčů nesdělovali
oddílům své domněnky ohledně potencionálních trastů DK. Výše udělených trestů hráčům a
funkcionářům družstva spadá do kompetence výhradně DK.
KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál proběhne v říjnu dle potřeby a naléhavosti.

Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

