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R

FC Tuřany

Krátký Jaroslav

AR1 Knop
AR2 Kočí
4R

Petr

Jiří

nedelegován

DS Konečný
č.

Utkání: mistrovské - pohárové - přátelské - muži - dorostenci - žáci - ženy
Soutěž MSFL
Kolo / číslo utkání
14 / A1A 1401
Ročník 2009/2010
Den 18.3.2010
od
16 :30 hod.

ZÁPIS
O UTKÁNÍ

ČESKOMORAVSKÝ
FOTBALOVÝ SVAZ

Jan

Hosté

FC Hodonín

číslo průkazu: 3834

Stadion

číslo průkazu: 3456

Výsledek utkání: 2:2

číslo průkazu: 5678

Vítěz utkání: NEROZHODNĚ

číslo průkazu: -

Doba hry: 45´+1´/45´+2´

číslo průkazu: 0120

Pozn. (TD) 2xČK; (mimoř. události s vlivem na regul. průběh utkání)

Příjmení a jméno hráče

Rodné číslo

1

Fišar Petr

850507/6177

2

Verchola Jakub

850401/5982

3

Nehyba Zdeněk

760808/5702

4

Kuchař Karel ZK

660806/6754

5

Adámek Jiří

651101/1012

6

Nedělka Petr

7

Stř.

ŽK

ČK

č.

FC Tuřany, Havlíčkova 15
Poločas utkání: 1:1
Diváků: 320
Povrch hrací plochy: tráva

Příjmení a jméno hráče

Rodné číslo

Stř.

1

Medek František

760625/0981

2

Kubeša Petr K

770823/3191

3

Dvorský Jakub

860509/6152

4

Baroš Martin

870321/5682

5

Vítek Viktor

760312/8743

760429/5677

6

Huf Karel

750205/5682

Sojka Jiří

860104/6168

7

Polášek Martin

841012/5691

8

Pernický Leoš K

740407/5674

8

Stryk Petr

791105/4993

9

Berger Petr

690603/4122

9

Ilík Miroslav

831101/5724

10 Masař Pavel

750614/8234

10 Baďura Patrik

730120/5736

11 Nezhyba Zdeněk

760703/5711

72

11 Knop Jiří

851031/6724

12 Franta Jiří

830113/5678

80

12 Verchola Petr

720307/5686

38

13 Kučerňák Roman

830316/6345

66

16 Strnadel Martin

680607/4428

74

14 Goláň Jiří

731102/5699

72

66
46+

C

80

Podpisem kapitáni potvrzují,
že všichni hráči startují oprávněně

Pernický Leoš

ŽK

ČK

38
38
35
70

70

74
64

Kubeša Petr

Námitky
ZK jako námitku uvádí : „ Hráč Adámek neurážel rozhodčího, ale svého
spoluhráče“

Bez námitek

Kuchař Karel (ZK)
podpis kapitána

Kubeša Petr
podpis kapitána

Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku

Minuta – druh OT – číslo hráče – příjmení a jméno hráče – popis přestupku

C – ČK – hr. č. 5 – Adámek Jiří
po ukončení zápasu při odchodu z hrací plochy urazil tento
hráč R slovy – „ty kurvo…, co jsi to pískal“

35 .min – ŽK – hr.č. 5 – Vítek Viktor – NCH – zmaření slibně
se rozvíjející útočné akce soupeře úmyslným strčením do
soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře
70. min – 2.ŽK/ČK – hr.č.5- Vítek Viktor – NCH – zmaření
slibně se rozvíjející útočné akce soupeře úmyslným hraním
míče rukou

Kuchař Karel ZK-podpis

Kubeša Petr

Podpisem kapitáni potvrzují totožnost vyloučených a provinivších se hráčů a příslušníků družstev, včetně přestupků oznámených delegátem svazu
RP domácích převzal: Kuchař Karel -ZK

RP hostů převzal: Kubeša Petr

Funkcionáři družstev

DOMÁCÍ

HOSTÉ

(vedoucí družstev musí být uvedeni)
Příjmení a jméno

Rodné číslo

Příjmení a jméno

Hrabal František

641211/5204

Vedoucí

Brázda Josef

381016/4562

Trenér

Kosík Jan

460522/5330

Asistent 1

Kopecký Karel

772105/3535

Lékař/zdravotník

Musil Alois

640675/9122

Masér

Rodné číslo

Klement Josef

450215/7854

Černý Karel

723514/2222

Hlůžek Rostislav

701130/5676

Marková Marta

805212/7565

Asistent 2

Pořadatelská služba – počet pořadatelů

Paušální
odměna

Jízdné

Stravné

Nocležné

Celkem
k úhradě

R

2 000,-

120,-

-

-

2.120,-

AR1

1000,-

-

-

-

1000,-

AR2

1000,-

-

-

-

1000,-

12+1

Jméno, příjmení a rodné číslo hl. pořadatele: Pernický Karel 680623/4387
Hlavní pořadatel ve smyslu příslušných ustanovení SŘ vlastnoručním podpisem stvrzuje,
že zejména zajistil:


pro účastníky utkání zdravotní službu První pomoci



kvalifikovanou obsluhu umělého osvětlení (má-li být použito)



pořízení videozáznamu z utkání (má-li být pořizován)



zabezpečení vozidel rozhodčích a delegátů svazu

4R



skutečnost, že před, v průběhu ani po skončení utkání nedošlo k mimořádným
událostem
SPZ vozidel R, AR a DS: 3M2 25 38; 3Z5 2121

DS

1000,-

300,-

1.300,-

TD

Podpis hlavního pořadatele před utkáním: Pernický Karel

Vyplatil (příjmení a jméno): Svoboda Karel

Podpis hlavního pořadatele po skončení utkání: Pernický Karel

Podpis: Svoboda Karel

(nehodící se škrtněte)

Události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání

1 Zranění

nehlášeno

2 Chování diváků

bez závad

popsáno ve zprávě
popsáno ve zprávě

3 Funkcionáři domácí

bez závad

přestupky popsány ve zprávě

4 Funkcionáři hostů

bez závad

přestupky popsány ve zprávě

5 Povinnosti pořadatele

bez závad

závady popsány ve zprávě

Hodnocení výkonů rozhodčích:

R

-uvede DS slovně

AR1

-uvede DS

AR2

-uvede DS

4R

Podpis DS Konečný J.

------------

ČMFS prohlašuje, že všechny osobní údaje uvedené v zápisu o utkání jsou chráněny orgány ČMFS a jejich funkcionáři podle zákonů ČR a řádů a předpisů ČMFS.

Střelci branek

Zpráva rozhodčího o průběhu utkání

Počet příloh

1

25. min – hr.D č. 7 – Sojka Jiří 1:0
45. min – hr.H č. 5 – Vítek Viktor 1:1
58. min – hr.D č. 9 – Berger Petr 2:1
69. min – hr.H č. 7 – Polášek Martin 2:2
Nastavení doby hry : - v 1.poločase nastavení doby hry o 1 min. z důvodu promarněného času při střídání a zjišťování zdravotního stavu hráče na hrací ploše- ve 2.poločase o 2 min. pro zjištění zdravotního stavu hráče na HP a
pomalejší odchod vyloučeného hráče z HP.
Změna funkce K : za vystřídaného K domácích č.8, převzal funkci ZK hráč D č.4 Kuchař Karel
Zranění hráče : po utkání nahlásil K hostů zranění hráče H č.4 Baroš Martin r.č. 870321/5682 na kotníku pravé
nohy. V utkání byl ve 38.min. vystřídán. Ke zranění došlo při špatném došlápnutí na HP po odkopnutí míče tímto
hráčem.
Podpis kapitána H : Kubeša Petr
Vyjádření k námitce ZK domácích k ČK: V době při odchodu z HP byli v mé bezprostřední blízkosti pouze
K hostů, ZK domácích a oba AR. Hráč D č.5 urážlivý výrok vznášel jasně k mé osobě, o čemž svědčí mimo jiné i
to, že ve znění urážky je i „co jsi to pískal“.
Krátký Jaroslav
Podpis rozhodčího
Pokračování ZoU je uvedeno v příloze č.1

Příloha č.1 k zápisu o utkání MSFL, č. utkání A1A 1401 mezi družstvy FC Tuřany a FC
Hodonín ze dne 18.3.2010
Vyjádření k vyloučení:
35.min – hr.H č. 5 –Vítek Viktor – ŽK – NCH – zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným strčením rukou do zad
soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře. K přestupku došlo na středu hrací plochy v blízkosti AR1, který tento faul rovněž
signalizoval.
70. min – hr.H č.5 – Vítek Viktor – 2.ŽK/ČK – nesportovní chování – zmaření slibně se rozvíjející akce soupeře úmyslným
hraním míče rukou
Tento přestupek se stal na středové čáře , kdy hráč domácího mužstva chtěl vysunout svého útočníka a tento vyloučený hráč
míč zachytil rukou , za sebou měl ještě své 2 hráče. Vyloučený hráč si byl vědom svého provinění a disciplinovaně i když
s malým otálením při odchodu odešel do šaten
C – hr.D č. 5 – Adámek Jiří – po ukončení zápasu při odchodu z hrací plochy mne tento hráč urazil slovy –„ ty kurvo…., co
jsi to pískal“. Rozhodčí byl v tu dobu ještě na hrací ploše, rovněž tento výrok slyšeli i oba asistenti rozhodčího, kteří mne
doprovázeli .

Sdružená delegace bude uvedena na konci zápisu (přesný popis cesty ),rovněž i případná objížďka na utkání.
Krátký Jaroslav
Podpis rozhodčího

! Upozornění pro rozhodčí při vyplňování zápisu o utkání !
Při vypisování ZoU je nutné řídit se následujícícími metodickými pokyny pravidlové komise
ČMFS :
MP 2 – 2009
MP 3 – 2009
MP 5 – 2009

Pokyny pravidlové komise pro rozhodčí a delegáty svazu k popisu přestupků
Podpisy na zápise o utkání
Pravomoci rozhodčího

V poznámce na přední straně ZoU R uvádí také mimořádné události , které měly vliv na
regulérní průběh utkání , zejména to, že utkání bylo předčasně ukončeno nebo že utkání
bylo přerušeno (např. „v 74.min. přerušeno na 22 minut pro opravu branky“)

