FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 4 – SR 2013/2014
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 26.11.2013 v salónku restaurace Kelta v Krnově.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus – Petr Urban člen KR MSK FS a garant komise.
Omluven:
Program:
a) vyhodnocení průběhu soutěže podzimní části SR 2013/2014
b) statut KR
c) neuhrazené pokuty za SR 2012/2013
d) zařazení nových rozhodčích a delegátů na listinu MS KFS
e) seminář rozhodčích
f) organizační, ostatní, různé, členství FAČR
Ad a) KR vyhodnotila 5 až 14 kolo soutěžní ročníku s následujícím opatřením:
Dle zápisu KR č. 3 ohledně utkáni OP muži č. 36 Sv. Hora - St. Ves (tráva) - HR – Muroň A – údajné
vyloučení domácího hráče neuvedené v zápisu o utkání, KR provedla s R Muroněm pohovor a dle
jeho vyjádření rozhodla následovně. R Muroň opravdu vyloučil v průběhu utkání domácího hráče,
přičemž vyloučený hráč opustil hrací plochu a domácí dohráli utkání v oslabeném počtu. R následně
nezapsal vyloučení do ZoU. KR předává R Muroně do DK s návrhem pokuty 250 Kč + poplatek
za projednání.
Dle zápisu KR č. 3 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
provedla pohovor s R Yeghiazaryanem dle vyjádření R dospěla následujícímu vyhodnocení: HR
v závěru utkání nařídil PK a vyloučil domácího brankáře, dříve než byla zahájena akce PK na základě
protestů domacích hráčů vzal HR vyloučení zpět a udělil brankáři pouze OT - ŽK, po té byl zahrán PK,
který byl proměněn. Na základě vyjádření HR k vběhnutí diváku na HP nedošlo. Dle popisu přestupku
domácího brankáře, postupoval R dle KR správně tím, že změnil rozhodnutí na udělení ŽK.
Na základě zápisu STK č. 11 ze dne 23. 10. 2013 - SR 2013-2014
OP muži, utkání 11. Kola, č.z. 74 – Kovo Břidličná „B“ – SK Zátor „A“ (R: p. Kubín O..). HR uvádí v
zápise o utkání nedostavení se delegovaného AR1, dle obsazení rozhodčích p. Yeghizaryan V. STK OFS
předává celý případ dle SŘ článku 61 odstavce 1) KR OFS.
R Yeghizaryan V se omluvil telefonicky den předem z utkání z vážných rodinných důvodu
(hospitalizace dcery v nemocnici).
Na základě zápisu STK č. 13 ze dne 6. 11. 2013 - SR 2013-2014

III. třída sk. A muži – 13. kolo, utkání: TJ Třemešná – TJ Rusín (R: p. Schnubelt.). HR se k utkání
nedostavil. STK OFS předává celý případ dle SŘ článku 61 odstavce 1) KR OFS.
R Schnubelt se omluvil telefonicky den předem z utkání z pracovních důvodů (práce v zahraničí).
Na základě zápisu č. 14 ze dne 13. 11. 2013 - SR 2013-2014
OP žáci 7+1 – 1. kolo, utkání č. 5: TJ Slezské Rudoltice – Jiskra Rýmařov (R: p. Liolios.). HR v zápise
neuvádí vedoucího hostujícího družstva. STK OFS předává celý případ dle SŘ článku 61 odstavce 1) KR
OFS.
Předseda KR provede s R Lioliosem osobní pohovor na semináři před začátkem jarní části SR
2013/2014.
Na základě zápisu č. 15 ze dne 20. 11. 2013 - SR 2013-2014
OP muži – 15. kolo, utkání č. 105: FC Staré Město – TJ Horní Benešov (R: p. Kubín.). HR v zápise uvádí
nedostavení se delegovaného AR1. STK OFS předává celý případ dle SŘ článku 61 odstavce 1) KR OFS.
KR předává z důvodu neomluvení z utkání R Kotalu do DK s návrhem pokuty 150 Kč + poplatek za
projednání.
Ostatní chyby zejména v zápisech o utkáních budou s jednotlivými rozhodčími probrány na
semináři před začátkem jarní části SR.
Ad b) KR prodiskutovala podobu statutu KR, který předloží ke schválení VV na jeho jednání
11.12.2013.
Ad c) Za soutěžní ročník 2012/2013 nemá zaplacenou pokutu Belej E. – 200 Kč a Kubín O. – 200 Kč.
KR žádá HK o zprávu, zda byly závazky rozhodčích vyrovnány.
Ad d) Na základě požadavků KR MSKFS bude KR sledovat výkony vytipovaných rozhodčích v průběhu
jarní části SR včetně všech jejich povinností vůči OFS Bruntál a následné doplnění listin MS KFS
provede po skončení jarní části SR 2013/2014.
Na základě požadavku KR MSKFS navrhuje KR OFS zařadit na listinu delegátů pro jarní část SR
2013/2014 Mgr. Aloise Čecháka.
Ad e) KR stanovuje předběžný termín semináře před startem jarní části soutěže na 8.2.2014, tento
termín může být upraven po stanovení termínu zimního semináře MSK FS a ŘKM. Místo a program
semináře bude upřesněn v samostatné pozvánce. KR bere na vědomí nabídku paní Macrineanuové a
hotelu Steiger na zajištění prostor a občerstvení v rámci zajištění semináře rozhodčích.
Ad f)KR rozhodčích bere na vědomí a oceňuje iniciativu předsedy VV MSKFS pana Bc. Martina
Bednáře v rámci rozšíření sboru rozhodčích.
KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.

KR děkuje všem rozhodčím za odvedené výkony v podzimní části SR a přeje
klidné prožití zimní přestávky.
Příští schůze KR OFS Bruntál proběhne před jarním seminářem.
Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

