Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu
Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 16/2017

Přítomni:

Ing. Petr Vysloužil, Petr Antoníček, DiS, Vladimír Boček, Mgr. Petr Kondler,
Lubomír Samek, Mgr. Petr Caletka

Omluveni:

Stanislav Kaláb ml.,, Adam Horák, DiS.

Datum, čas: 24.8.2017, od 17:00 hod.
Místo:

Olomouc

PROGRAM JEDNÁNÍ KR:
1. Zahájení
2. Náhradní seminář R O-KFS
3. Vyhodnocení teoretických prověrek a Distribuce jednotného vybavení
4. Fyzické prověrky
5. VPR 13.10.2017
6. Rozhodnutí KR
7. Různé - Pošta
8. Závěr

Bod 1
Jednání zahájil předseda KR Ing. Vysloužil, přivítal všechny přítomné a přešel k dalším
bodům jednání.
Bod 2
Před zasedáním KR proběhl dle programu náhradní seminář R O-KFS. R, kteří
neabsolvovali seminář v řádném termínu, podstoupili teoretické testy.
Bod 3
Teoretické prověrky – KR pověřuje jednotlivé zástupce z jednotlivých OFS, aby v průběhu
podzimní části SR 2017/2018 vedli teoretickou přípravu rozhodčích O-KFS (dle příslušnosti k
jednotlivým OFS) pro teoretické přezkoušení v zimní přestávce. Všichni rozhodčí O-KFS jsou
za tímto účelem povinni podrobit se pokynům zástupců KR v této oblasti. Jednotlivé OFS
budou v tomto smyslu postupovat individuálně.
Vybavení rozhodčích – KR konstatuje, že všem rozhodčím bylo distribuováno jednotné
vybavení s tím, že rozhodčím byly předány i instrukce k jeho používání.
Bod 4
Kontrolní fyzické prověrky rozhodčích se uskuteční dne 6.10.2017. Místo a čas bude
upřesněno. Kontrolní fyzické prověrky jsou povinné pro všechny R zařazené na nom.
listině KP + všechny rozhodčí z nom. listiny I.A, kteří mají splněn limit FP pro KP. KR dále
vybere individuálně i některé R z nom. listině I.A a I.B třídy.
Limit pro KP je nově určen na: 15/20 s.
Bod 5
VPR pro vybrané R se uskuteční dne 13.10.2017 – místo a čas bude upřesněno. KR
pověřuje jednotlivé zástupce KR OFS, aby projednali s jednotlivými KR OFS možnost
nahlásit i adepty z řad OFS.
Bod 6
KR rozhodla na základě shlédnutí videozáznamů, zápisů o utkání a zpráv DFA takto:
1) Utkání 2. kola KP mužů, č. 2017710A1A0202, Kralice – V. Losiny, hrané dne
12.8.2017:
Rozhodčí utkání Michal Pospíšil – se dopustil hrubé chyby, když v 55. min. nesprávně
neudělil hráči D č. 3 druhou ŽK za nesportovní chování – bezohledné podražení soupeře
zezadu v souboji o míč.
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Naopak v 84. min. postupoval R správně, když udělil hráči D č. 7 ŽK za nesportovní chování
- bezohledné podražení v souboji o míč. V tomto případě se nejednalo o surovou hru.
Z tohoto důvodu KR navyšuje R známku DFA na 7,8
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
Delegát utkání Josef Kuba – se dopustil nedostatků ve zprávě DFA.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
2) Utkání 3. kola KP mužů, č. 2017710A1A0303, Všechovice – Rapotín, hrané dne
20.8.2017:
Rozhodčí utkání Jaroslav Bartuněk – se dopustil hrubé chyby, když ve 44. min. nesprávně
neuznal branku hostujícího družstva, ačkoliv situaci bezprostředně předcházející brance
sledoval a následně i konzultoval s AR 2.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
Asistent rozhodčího Stanislav Vrána – se dopustil hrubé chyby, když ve 44. min.
bezprostředně před dosažením branky nesprávně signalizoval ofsajd hostujícího hráče.
Tento hráč se nacházel v ofsajdové pozici, nikoliv však v ofsajdu, neboť neovlivňoval hru, ani
soupeře, ani nezískal ze svého postavení výhodu. Současně AR v utkání opakovaně
nesprávně plnil povinnosti dle PF VI v oblasti spolupráce s rozhodčím.
Omezena delegace na 2 kola soutěží mužů O-KFS.
3) Utkání 3. kola I.A třídy mužů sk. A, č. 2017710A2A0306, Náměšť n.H. - Litovel, hrané
dne 19.8.2017:
Rozhodčí utkání Pavel Kološ – snížená známka DFA, R nesprávně nenařídil v 67. min. PK
za úmyslnou hru rukou.
Omezena delegace na 1 kolo soutěží mužů O-KFS.
4) KR dále rozhodla takto:
1) R Hrbáček Adam – peněžitý trest ve výši 200,- Kč – nedodržení pokynů KR v oblasti
ustrojení (rozhodnutí KR č.j. 002/17-18)
2) DFA Vaculín Rostislav – peněžitý trest ve výši 200,- Kč – nedodržení pokynů KR
v oblasti ustrojení a omezena delegace na 2 kola soutěží O-KFS (rozhodnutí KR č.j. 003/1718)
3) R Slota Marek - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč (rozhodnutí KR
č.j. 001/17-18)
Bod 7
Pošta:
KR vzala na vědomí přerušení činnosti rozhodčího Zdeňka Žvátory.
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Bod 8
Příští zasedání KR se uskuteční dne 6.9.2017 v Olomouci.

Zapsal: Mgr. Petr Caletka

Ing. Petr Vysloužil
předseda KR O-KFS
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