Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu
Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 3 - 2019/2020

Přítomni:

Ing. Petr Vysloužil, Mgr. Petr Kondler, Vladimír Boček, Mgr. Petr Caletka,
Lubomír Samek, Stanislav Kaláb ml.

Omluveni:

---------

Hosté:

Mgr. Stanislav Kaláb – předseda VV O-KFS

Datum, čas: 30.9.2019, 16:00 hod.
Místo:

Olomouc

PROGRAM JEDNÁNÍ KR:
1. Zahájení
2. Rozhodnutí KR
3. Různé
4. Kontrolní fyzické prověrky
5. Mimořádný seminář R O-KFS
6. Závěr

Bod 1
Jednání zahájil předseda KR Ing. Vysloužil, přivítal všechny přítomné a přešel k dalším
bodům jednání.
Bod 2
KR rozhodla na základě shlédnutí videozáznamů, zápisů o utkání, zpráv DFA a
vlastního šetření takto:
1) Utkání 4. kola KP mužů, Zábřeh - Litovel:
Rozhodčí utkání Michal Šteier – nesprávně nařídil PK pro domácí družstvo.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
2) Utkání 4. kola KP mužů, Bohuňovice - Ústí:
Rozhodčí utkání Lubomír Habermann – nesprávně uznal branku hostujícího družstva –
bezprostředně dosažení branky předcházelo nedovolené hraní rukou útočícího hráče.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
3) Utkání 5. kola KP mužů, Ústí - Medlov:
Asistent rozhodčího Michal Šteier – chybně nesignalizoval ofsajd před dosažením branky.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
4) Utkání 5. kola I. B třídy sk. A mužů, Radslavice – Klenovice:
Asistent rozhodčího Roman Labaš – snížená známka DFA.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
5) Utkání 6. kola KP mužů, Želatovice – Velké Losiny:
Rozhodčí utkání Lubomír Samek – nesprávně uznal branku domácího družstva –
bezprostředně dosažení branky předcházel přestupek útočícího hráče.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
6) KR se dále zabývala protestem oddílu SK Bludov, v utkání 7. kola 1. B třídy sk. C
mužů, Štíty – Bludov. Viz samostatné rozhodnutí.
7) Utkání 8. kola 1. B třídy sk. C mužů, Bludov – Vikýřovice:
Rozhodčí utkání Roman Kylar – závažné administrativní nedostatky v ZoU.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
8) KR dále vydala tato rozhodnutí o peněžitých trestech:

č.j.

rozhodčí

výše peněžitého trestu
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podnět

003/19-20
004/19-20
005/19-20
006/19-20
007/19-20
008/19-20 K

Stloukal Pavel
Konečný Miroslav
Labaš Roman
Kaňok Martin
Habermann Lubomír
Kaňok Martin

200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

STK
STK
STK
STK
STK
STK

Bod 3
KR byla seznámena s vyúčtováním Akademie R O-KFS 2019.
Do VPR FAČR 2019 byli nahlášeni R Šerý, Winkler a Bašný.
Do Programu Mentor – Talent byly nahlášeny tyto dvojice – Vysloužil – Čampišová,
Caletka – Brázdil ml.
Nejbližší seminář VPR O-KFS 2019 se uskuteční dne 8.10.2019. Pozvánka bude
jednotlivým R zaslána.
KR se zabývala možností postihu administrativních nedostatků rozhodčích
delegovaných k řízení soutěží O-KFS jednotlivými OFS v zápisech o utkáních. Podle
názoru KR je třeba nejprve ujasnit procesní postup dle předpisů FAČR, zejména pokud jde o
věcnou a místní příslušnost. Po vyhodnocení procesních otázek bude zvolen nejvhodnější
postup.
KR upozorňuje oddíly, že pro případy nesouhlasu se zásadními rozhodnutími
rozhodčího v utkání, slouží výhradně institut protestu dle Procesního řádu FAČR.
Pouze pro připomenutí KR uvádí, že protest podle § 26 odst. 2 Procesního řádu může podat
členský klub, jehož družstvo v utkání hrálo, a to pouze z důvodu:
a) neoprávněného nastoupení hráče k soutěžnímu utkání;
b) nezpůsobilosti hrací plochy ke hře, pokud na tuto skutečnost byl rozhodčí členským
klubem, jenž podává protest, upozorněn ve chvíli, kdy členským klubem byla nezpůsobilost
hrací plochy zjištěna;
c) zjevného pochybení rozhodčího spočívajícího zejména v chybné identifikaci hráče, jenž by
napomenut nebo vyloučen, přičemž v takovém případě může protest směřovat pouze
k disciplinárním důsledkům takového zjevného pochybení rozhodčího;
d) zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek
utkání;
e) jiné významné události, která měla rozhodující vliv na konečný výsledek utkání.
KR upozorňuje R, že je nezbytné, aby po skončení utkání trvali při potvrzování ZoU na
osobní přítomnosti obou vedoucích družstva současně tak, aby byli kromě rozhodčích
v kabině přítomni současně ba dva vedoucí družstev.
KR dále upozorňuje R, že j třeba v případě vyloučení hráče (třeba i po 2 ŽK), vyjádřit
se ve Zprávě R v ZoU o bližších okolnostech (tj. za jakých okolností k danému
přestupku či přestupkům došlo, zejména pokud jde o místo přestupku, oplácení
apod.)
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Bod 4
Dne 16.10.2019 se od 16:00 hod. v areálu Loko (Milo) Olomouc uskuteční kontrolní
fyzické prověrky rozhodčích zařazených na nom. listině KP a meziskupiny.
KR dává možnost R z nom. listiny I.A a I.B třídy, kteří chtějí splnit FP pro KP v rámci těchto
kontrolních prověrek.
Bod 5
KR se zabývala žádostí skupiny rozhodčích datovanou dnem 2.9.2019.
V návaznosti na tuto žádost rozhodla KR o uskutečnění mimořádného semináře všech
rozhodčích, který se uskuteční dne 16.10.2019 od 18:00 hodin v Hotelu S-Port, Dolany
–Véska.
Účast všech rozhodčích je povinná. Neúčast bude považována za neplnění pokynů KR a
bude postihována dle sazebníku v RS.
Bod 6
Příští zasedání KR se uskuteční dne 16.10.2019.
Zapsal: Mgr. Petr Caletka
Ing. Petr Vysloužil
předseda KR O-KFS

4

