Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu
Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 21/2017

Přítomni:

Ing. Petr Vysloužil, Vladimír Boček, Mgr. Petr Caletka, Adam Horák, DiS., Petr
Antoníček, DiS., Mgr. Petr Kondler

Omluveni:

Stanislav Kaláb ml., Lubomír Samek

Datum, čas: 1.11.2017, od 16:00 hod.
Místo:

Olomouc

PROGRAM JEDNÁNÍ KR:
1. Zahájení
2. Školení IR a FIR FAČR
3. Poplatek rozhodčí O-KFS 2017
4. Rozhodnutí KR
5. Různé
6. Závěr

Bod 1
Jednání zahájil předseda KR Ing. Vysloužil, přivítal všechny přítomné a přešel k dalším
bodům jednání.

Bod 2
V měsíci listopadu a prosinci 2017 proběhne školení Instruktorů rozhodčích FAČRA a
Fitness instruktorů rozhodčích FAČR.
Školení IR se zúčastní za O-KFS – Petr Vysloužil a Petr Caletka, školení FIR se zúčastní za
O-KFS – Pavel Peřina.
Bod 3
Rozhodčí zařazení na nominační listině soutěží O-KFS pro SR 2017/2018 uhradí nejpozději
do 30.11.2017, částku odpovídají paušální odměně za řízení soutěže, na jejíž nominační
listině byli v podzimní části SR 2017/2018 zařazeni, tj. KP – 900,- Kč, I.A třída 700,- Kč, I.B
třída – 600,- Kč, a to bezhotovostním převodem na účet O-KFS číslo 174968281/0300,
variabilní symbol: ID Rozhodčího, zpráva pro příjemce: Příjmení rozhodčího.
Bod 4
KR rozhodla na základě shlédnutí videozáznamů, zápisů o utkání, zpráv DFA a
vlastního šetření takto:
1) Utkání 12. kola KP mužů, č. 2017710A1A1201, HFK Olomouc „B“ - Rapotín, hrané
dne 22.10.2017:
Asistent rozhodčího utkání Lubomír Habermann – se v 88. min. dopustil hrubé chyby,
když nesprávně signalizoval ofsajd útočícího domácího hráče, který dosáhl regulérní branky
domácího družstva.
Omezena delegace na 2 kola soutěží mužů O-KFS.
2) Utkání 13. kola KP mužů, č. 2017710A1A1306, Hněvotín - Černovír, hrané dne
28.10.2017:
Rozhodčí utkání Jaroslav Kašpar – se v 31. min. dopustil hrubé chyby, když nevyloučil
hráče hostí č. 11, který v přerušené hře mimo souboj o míč nepřiměřenou silou udeřil hráče
domácího družstva. A dále se ve 49. min. dopustil hrubé chyby, když nevyloučil hostujícího
hráče, který přestupkem dle PF 12 zmařil domácímu družstvu zjevnou brankovou možnost.
Omezena delegace na 2 kola soutěží mužů O-KFS.
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Asistent rozhodčího utkání Roman Vedral – se v 77. min. dopustil hrubé chyby, když
nesprávně signalizoval ofsajd útočícího hostujícího hráče, který dosáhl regulérní branky
hostujícího družstva.
Omezena delegace na 5 kol soutěží mužů O-KFS.

3) KR dále rozhodla takto:
1) R Langhammer Luděk – na základě podnětu DK - peněžitý trest ve výši 300,-Kč
(rozhodnutí KR č.j. 029/17-18)
2) R Kučera Zdeněk - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 600,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 030/17-18)
3) R Machala Martin - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 400,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 031/17-18)
4) R Matulík Radek - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 300,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 032/17-18)
5) R Štěpán Matěj - na základě podnětu STK – peněžitý trest ve výši 200,-Kč (rozhodnutí
KR č.j. 033/17-18)
4) KR dále rozhodla o protestu oddílu SK Bludov, viz samostatná příloha.
Bod 5
Na základě zhlédnutí videozáznamů dává KR následující podnět STK, ohledně kvality
těchto videozáznamů:
Oddíl Černovír – umístění kamery (v rovině hrací plochy), kamera nepřibližuje herní situace.
Oddíl Dolany – světelnost videozáznamu není kvalitní, čímž neumožňuje dostatečně
vyhodnotit některé herní situace.
Oddíl Hněvotín – kamera nezabírá celou hrací plochu, a tedy ani všechny herní situace.
Bod 6
Příští zasedání KR se uskuteční dne 14.11.2017 v Olomouci.

Příloha:
Rozhodnutí o protestu oddílu SK Bludov
Zapsal: Mgr. Petr Caletka

Ing. Petr Vysloužil
předseda KR O-KFS
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