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 21 - SR 2014-2015
z výjezdního zasedání KR MS KFS dne 28. 5. 2015 v Krnově v penziónu Hermes
Přítomni: p. Ozaniak, Urban Petr, Rovňan, Šalata, ing. Urbanec ing. Nitra, ing. Vontroba
Hosté: p. Duda, Richtár Jaromír předseda KR OFS Bruntál, Čechák Alois Mgr. člen KR OFS Bruntál,
Byrtus Ladislav člen KR OFS Bruntál, Hudský Antonín předseda FK Krnov

1. KR bere na vědomí:
a) omluvy rozhodčích a delegátů
b) zápisy odborných komisí (Sportovně technické č. 26, 27, 28, Disciplinární č. 25, 26, 27
Hospodářské komise č. 3, Komise mládeže č. 5)

c) komuniké VV MS KFS č. 5, č. 6
d) omluvu delegáta MS KFS pana Feifiče Jaromíra z utkání pro jarní část soutěžního ročníku
2014/2015 z pracovních důvodů

e) sdělení rozhodčího pana Plevzy Miroslava, týkající se změny jeho telefonního čísla
f) protest proti výkonu rozhodčího pana Sciskaly Vladimíra v utkání 23.kola KS sk.A dorost FK
Nova Vávrovice – Fotbal Fulnek o.s., podaný vedoucím mužstva Fotbal Fulnek o.s. panem
Šťastným Martinem. Protest nesplňuje náležitosti dle Souboru předpisů a Rozpisu soutěží MS
KFS a KR se z tohoto důvodu nebude tímto protestem zabývat
g) záznam o kontrole a výsledku dechové zkoušky na alkohol, která byla provedena u rozhodčích
po utkání I.B sk.C Dobrá – Jablunkov s negativním výsledkem
h) sdělení rozhodčího pana Yachnika Yeghiazaryana, které se týká změny jeho telefonního čísla
ch) žádost oddílu FK Bohumín, týkající se změny rozhodčího v utkání K.P. Šenov – Bohumín.
Jelikož žádost splňuje veškeré náležitosti, obsazovací úsek KR provedl změnu v obsazení
rozhodčího
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2. KR schválila (rozhodla)

1. Aktualizaci obsazení rozhodčích a delegátů 28. kola KP, 26. kola I.A, I.B třídy
2. Pozastavení delegace rozhodčím k utkáním mužů v těchto termínech a z následujících
důvodů:
-

panu Lukašíku Petru na 4 soutěžní kola mužů, počínaje termínem 16.5.-17.5. 2015
za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.B sk.D Kozlovice – Odry, které bylo
popsáno ve zprávě delegáta FAČR pana Mgr. Paly Vladislava

-

panu Machalovi Petru na 4 soutěžní kola mužů, počínaje termínem 23.5.-24.5.2015
z důvodu pochybení ve funkci AR v utkání I.B sk. C Písek – Nýdek, jež je popsáno ve
zprávě delegáta FAČR pan Mužíka Františka

-

panu Šimečkovi Michalovi na 2 soutěžní utkání mužů od 23.5.-24.5.2015 z důvodu
pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.A sk.B Albrechtice – Veřovice, které bylo
popsáno ve zprávě delegáta FAČR pana Wojaczka Jana

3. Předání rozhodčího pana Chýlka Martina do disciplinární komise s návrhem trestu
250,- Kč z toho důvodu, že v zápise o utkání 23.kola I.A sk.B Veřovice – Bystřice
nezdůvodnil nastavení doby hry
4. KR rozhodla, že fyzických prověrek rozhodčích MS KFS dne 28.9.2015 od 9.00 hodin
na stadiónu ve Vítkovicích se povinně zúčastní rozhodčí K.P., I.A třídy a vytipovaní
rozhodčí I.B.
5. KR schválila doplnění těchto rozhodčích v abecedním pořadí z listiny meziskupiny K.P. na
listinu rozhodčích ŘK Moravy pany:
ing. Nováka Michala, Slaminku Jozefa a Šamárka Jana Mgr.
KR žádá sekretáře MS KFS ing. Janoška o zaslání tohoto návrhu s požadovanými
údaji rozhodčích na ŘK Moravy
6. KR schválila doplnění těchto delegátů MS KFS v abecedním pořadí na listinu delegátů ŘK
Moravy pana:
Malinovského Jiřího, ing. Urbance Ludvíka a ing. Vontrobu Karla.
KR žádá sekretáře MS KFS o zaslání tohoto návrhu s požadovanými údaji o
navržených delegátech MS KFS
7. Vyhodnocení VPR MS KFS pro jarní část SR 2014/215 – 5.6.2015 od 17 hodin
Slavnostní vyhodnocení Vzdělávacího programu rozhodčích MS KFS proběhne dne
5.6.2015 od 17.00 hodin v hotelu Best v Ostravě. KR žádá sekretáře MS KFS ing.
Janoška, aby zaslal všem frekventantům Vzdělávacího programu rozhodčích MS KFS toto
sdělení
8. Pánové Vlček Lukáš a Žurovec David ing. úspěšně absolvovali VPR v rámci konvence
UEFA v Uherském Brodě. KR s ohledem na mimořádné důvody tj. zvýšená jízdní
vzdálenost, a že VPR v Uherském Brodě se zúčastnili pouze tito dva rozhodčí
v působnosti MS KFS, žádá KR VV MS KFS o proplacení finanční částky ve výši
2 000,- Kč na osobu
9. Dokoupení dresů pro rozhodčí:
Rozhodčí, kteří mají zájem o dokoupení dresů krátkých, dlouhých, barvy červené a
modré, nechť své požadavky sdělí sekretáři MS KFS ing. Janoškovi do 15.6.2015
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Příští zasedání KR se uskuteční dne 5.6.2015 od 15.30 hodin v hotelu Best v Ostravě

Zapsal v Krnově dne 28. 5. 2015

Ing. Karel Vontroba, v.r.
člen KR

Miroslav Ozaniak, v.r.
předseda KR
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