FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 7 – SR 2013/2014
ze zasedání komise rozhodčích OFS Bruntál ze dne 29.4.2014 v restauraci Kelta v Krnově.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus – Petr Urban člen KR MSK FS a garant komise.
Omluven:
Program:
a) Listina rozhodčích
b) Členství FAČR
c) vyhodnocení dosavadního průběhu soutěže
d) organizační, ostatní, různé, členství FAČR
Ad a) K 29.4.2014, nemají splněny povinnosti tito R OFS Bruntál Liolios Marcel, Mikulčák Vlastimil a
Příhoda Jakub. Jmenovaní R, ale můžou splnit podmínky (zaplatit poplatek a vykonat test z PF)
individuálně po dohodě s členy KR na jejich zasedání.
R Šabo nemá splněn test z PF. R Šabo může splnit (vykonat test z PF) individuálně po dohodě s členy
KR na jejich zasedání. Žádný z výše uvedených R nebude nasazován k řízení utkání, dokud nesplní
uvedené povinnosti.
Ad b) K 29.4.2014 mají uhrazeny příspěvky všichni R, kteří jsou aktivně zapojení do jarní části RS
2013/2014.
Ad c) KR vyhodnotila 18 až 21 kolo soutěžní ročníku s následujícím opatřením:
Na základě emailové stížnosti p. Michala Minicha z klubu Břidličná B k utkání 18 kola St. Ves –
Břidličná „B“ HR Yeghiazaryan ohledně regulérnosti dosažení branky před koncem utkání ze
signalizovaného ofsajdu oddílovým asistentem, na který HR nereagoval a uznal branku. Dále k utkání
20. Kola Nové Heřmínovy - Břidličná "B“ kdy došlo obdobné situaci v průběhu utkáni. KR vyhodnotila
tuto stížnost následovně: Dostupné informace nelze objektivně posoudit a protože v zápisech o
utkáních nebyla vznesena námitka proti regulérnosti průběhu utkání, nelze vůči R Yeghiazaryanovi
přijmout opatření dle dostupných fotbalových norem. KR rozhodla, že nebude R Yeghiazaryan
delegován na utkání oddílu Břidličná „B“.
Na základě emailového dotazu pana J. Tomečka z oddílu TJ Sokol Moravskoslezský Kočov ohledně
neobsazovaní R na utkání III třídy zejména na utkání Mor. Kočova. Na dotaz odpověděl předseda KR
přímo p. Tomečkovi emailem.
Na základě dotazu pana Milana Andráška, předsedy TJ Start Janov, ohledně prošetření případu
vyloučení dle zápisu DK ze dne 23.4.2014 č. 75/1314, z utkání Krásné Loučky „B“ – Start Janov HR p.

Kubín, kde byl projednán vyloučený hráč Boček Pavel ID 69120340. P. Andráško upozornil orgány
OFS Bruntál ohledně nesouladu identity potrestaného hráče. Pan Andráško upozornil, že v utkání TJ
Krásné Loučky B- Janov byl vyloučen asi v 15- té minutě brankář domácích Boček Jakub ID 91110968
za hru rukou mimo pokutové území. Pavel Boček v utkání vůbec nenastoupil, ani nefiguroval coby
hráč v zápise o utkání.
KR pozvala na své zasedání R Kubína. Ten se z účasti omluvil, ale podal vysvětlení předsedovi KR p.
Špalkovi. R Kubín potvrdil verzi p. Andráška a přiznal se k podvodu ve vyplnění zápisu o utkání.
KR předává celý případ vč. R Kubína k řešení DK OFS Bruntál. KR pozastavuje R Kubínovi delegace
k utkáním do vyřešení případu.
Dle statutu KR OFS Bruntál ohledně vyplňování zápisu o utkání předává KR níže uvedené rozhodčí:
Schnaubelt Robin za dosažení celkem 16 TB. KR předává R Schnaubelta do DK s návrhem pokuty
250 Kč + poplatek za projednání.
Barčík Antonín za dosažení celkem 11 TB. KR předává R Barčíka do DK s návrhem pokuty 100 Kč +
poplatek za projednání.
Na základě kontroly zápisu o utkání 19. kola Rýmařov „B“ – Statek Široká Niva HR p. Hoško. HR uvádí
v zápise a jeho příloze závady a nepřístojnosti v chování diváků během utkání a po jeho skončení. KR
žádá STK o prošetření případu na základě ZoU a jeho přílohy.

Ad d) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.

Příští schůze KR OFS Bruntál proběhne v květnu 2014.
Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

