FOTBALOVÁ ASOCIACEČESKÉ REPUBLIKY
Olomoucký KFS
Na Střelnici 39
779 11 Olomouc

Sportovně-technická komise
Zápisč. 16 ze dne1.11.2018
Přítomni : Kalina Josef, Šrámek Karel, Zavadil Josef,
Hosté: Peřina Pavel, Kratochvíl Ivan – SK Řetězárna,

1. Došlá pošta :
- Plumlov – oznámení o staženíprotestu k utkání KS dorost sk. B Lipník – Plumlov,
- Řetězárna – vyjádření k nedostavení se k utkání I.A tř. sk. A Bohdíkov – Řetězárna,
- Bohdíkov - vyjádření k neodehranému utkání I.A tř. sk. A Bohdíkov – Řetězárna,
- KRaD O KFS : - rozhodnutí o protestuLutína k utkání KP mužů Lutín – Mohelnice,
- rozhodnutí o protestu Mohelnice k utkání KP mužů Lutín – Mohelnice,
- Žulová –žádost o shlédnutívidea z utkání Žulová – Staré Město, posouzenísituacepřivyloučeníhráčedomácích,
- Velké Losiny – žádost o změnusoupisky u KP dorostu, neřešeno, podzimníčást KP končí 4.11.2018,
- Zpráva D FA ČR z utkání I.B tř. sk. A Klenovice – Pivín, STK berenavědomí,

2. Schválení mistrovských utkání ze dne 27. – 28.10.2018 :
KP muži : bez závad, až na utkáníHněvotín – Černovír (R M.Šteier), od 10´ porucha kamery, tudíž nebyl pořízen
videozáznam, STK bere na vědomí,
Lutín – Mohelnice (R J.Perutka), protest domácího i hostujícího družstva (viz samostatný bod),
I. A tř. sk. A : bez závad,až na utkáníBohdíkov – Řetězárna (R L.Sedláček), utkání nehráno (viz samostatný bod),
I. A tř. sk. B : bez závad, až na utkání Beňov – Lipník (R M.Lepka), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
I. B tř. sk. A : bez závad,až na utkání Tovačov – Mostkovice (R M.Milek),trenér domácího ani hostujícího družstva
nepředložil trenérskou licenci, v zápis o utkání uvedeno chybně střídání domácího hráče,
STK bere na vědomí,
Ústí „B“ – Troubky (R N.Čampišová), v zápise o utkání neuveden trenér domácího ani hostujícího
družstva, STK bere na vědomí,
Klenovice – Pivín (R R.Kylar), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
přerušení utkání na 3´ z důvodu bitky mezi diváky, předáno k řešení DK O KFS,
v zápise o utkání uvedeno v 88´ vyloučení kapitána hostujícího družstva, ale v zápise neuveden
zástupce kapitána,předáno k řešení KRaD O KFS,
I. B tř. sk. B : bez závad, až na utkáníNové Sady „B“ – Třeština (R J.Novák),trenér hostujícího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Velká Bystřice – Kožušany (R P.Majer),v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva,
STK bere na vědomí
I. B tř. sk. C : bez závad, až na utkání Lesnice – Nový Malín (R P.Opravil), trenér hostujícího družstva nepředložil
trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
Žulová – Staré Město (R P.Zemánek), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci a v zápise
o utkání neuveden trenér hostujícího družstva, STK bere na vědomí,
Písečná – Ruda (R M.Straka), v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva, STK bere na vědomí,
Dubicko – Štíty (R S.Kryl), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
pořadatelská služba i přes upozornění HP neměla oblečeny vesty, vesty zastrčeny v kapsách kalhot
(viz samostatný bod),
Sudkov – Postřelmov (R J.Horák), v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva a nebyl pořizován
videozáznam utkání, STK bere na vědomí,
Bludov – Jindřichov (R D.Vachutka), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci a nebyl
pořizován videozáznam utkání, STK bere na vědomí,
KP dorost : bez závad,až na utkáníNové Sady – 1. HFK „B“ (R R.Motal), trenér domácího družstva nepředložil

trenérskou licenci, STK bere na vědomí,
utkání odehráno bez hlavního pořadatele, předáno k řešení KRaD O KFS,
Chomoutov – Mohelnice (R A.Hrbáček), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
Zábřeh – Haňovice (R E.Hampl), trenér hostujícího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
zápis o utkání nepotvrzen vedoucím hostujícího družstva (viz samostatný bod),
Viktorie Přerov „B“ – Velké Losiny (R D.Doležal), trenér domácího družstva nepředložil trenérskou licenci,
STK bere na vědomí,
KSdorostsk. A : bez závad, až na utkáníŠumvald – Šternberk (R M.Chládek), AR 1 a hlavní pořadatel Jindřich
Smékal
ID 64030761, předáno k řešení KRaD O KFS,
Řetězárna – Bohuňovice (R K.Tulis), hosté nerespektovali barvu dresů domácích (viz samostatný bod),
Tovačov – Hněvotín (R D.Vachutka), trenér domácího ani hostujícího družstva nepředložil trenérskou
licenci, STK bere na vědomí,
Olšany – Zábřeh „B“ (R M.Konečný), opožděný začátek utkání o 15´ z důvodu poruchy IS FA ČR,
STK bere na vědomí,
KSdorost sk. B : bez závad, až na utkání Lipník – Plumlov (R V.Juráň), protest hostujícího družstva,protest stažen
(viz došlá pošta),
Protivanov-Brodek u Kon. – Otaslavice (R J.Slabý), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího
družstva, STK bere na vědomí,
Němčice-Brodek u Pv. – Nezamyslice (R S.Kryl), v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
STK bere na vědomí,
dodatečně 9. kolo : Bělotín – Protivanov-Brodek u Konice,
KP žáci starší : bez závad, až na utkáníNezamyslice-Němčice – Nové Sady (R J.Procházka), AR 1 a Asistent 1
domácích
Kopřiva Ivo ID 73030554,předáno k řešení KRaD O KFS,
Jeseník – Mohelnice (R M.Buriánek),v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva,
STK bere na vědomí,
Slavonín – Konice (R M.Navrátil),utkání odehráno bez hlavního pořadatele,
předáno k řešení KRaD O KFS,
KP žáci mladší : bez závad, až na utkáníJeseník – Mohelnice (R M.Buriánek), v zápise o utkání neuveden trenér
domácího družstva, STK bere na vědomí,
Černovír – Zábřeh (R L.Foral),v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
STK bere na vědomí,
KS žáci mladší : bez závad, až na utkáníTroubky – Velký Týnec (R Š.Vilímek),neumožnění provedení konfrontace
hráče domácího družstva č. 11 Svozil David ID 06030630, předáno k řešení DK O KFS,

3. Změna termínu a místa utkání :
I.A tř. sk. B :
Slavonín Změna termínu na 3.11., (14,00 hod), pův. 4.11., (14,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 14.koloBeňov - Slavonín se odehraje v SO3.11.2018 v 14,00 hod.,
I.B tř. sk. A :
Haná Prostějov Změna termínu na 4.11., (14,00 hod), pův. 3.11., (14,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 14.kolo Haná Prostějov - Kovalovice se odehraje v NE 4.11.2018 v 14,00 hod.,
I.B tř. sk. C :
BludovZměna termínu na 3.11., (10,00 hod), pův. 3.11., (14,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 14.koloBludov - Postřelmov se odehraje v SO 3.11.2018 v 10,00 hod.,
KP dorost :
Černovír
Změna termínu na 3.11., (14,00 hod), pův. 4.11., (10,00 hod),
Poplatek nebude odečten ze soutěžní zálohy
Zápas 2.kolo Černovír – Velké Losiny se odehraje v SO 3.11.2018 v 14,00 hod.,

4. KP muži:Lutín - Mohelnice :
Dne 29.10.2018 v 10,57 hod byl v souladu s Procesním řádem FA ČR podán protest členského klubu FA ČR TJ
Sigma Lutín z.s, k utkání Clean4you krajský přebor muži : TJ Sigma Lutín z.s. – FK Mohelnice, z.s.,
číslo utkání 2018710A1A1302.
Dne 29.10.2018 v 20,27 hod byl v souladu s Procesním řádem FA ČR podán protest členského klubu FA ČR FK
Mohelnice, z.s., k utkání Clean4you krajský přebor muži : TJ Sigma Lutín z.s. – FK Mohelnice, z.s.,
číslo utkání 2018710A1A1302.
Sportovně technická komise O KFS, jako řídící orgán soutěží, dle ustanovení § 26, odstavec 1, Procesního řádu FA
ČR zahájila dnem 30. října 2018 řízení ve věci uplatněných protestů k výše uváděnému utkání, a to :
1. ProtestTJ Sigma Lutín z.s.:
Proti vyloučení hráče domácích Michala Skopalíka ID 85030953a hráče hostů Martina Vokouna ID 92021563.
Sportovně technická komise předala řešení výše uváděného protestu k řešení Komisi rozhodčích a delegátů O KFS.
2. ProtestFK Mohelnice, z.s.,:
Proti vyloučení hráče domácích Michala Skopalíka ID 85030953a hráče hostů Martina Vokouna ID 92021563.
Sportovně technická komise předala řešení výše uváděného protestu k řešení Komisi rozhodčích a delegátů O KFS.
Rozhodnutí řídícího orgánu o protestu :
1. Rozhodnutí o protestu TJ Sigma Lutín z.s.:
Na základě rozhodnutí Komise rozhodčích a delegátů O KFS (viz samostatná příloha) Sportovně technická komise O
KFS vydává rozhodnutí :Protest se zamítá
Důvod :
Komise rozhodčích konstatuje, že nebyly splněny podmínky pro podání protestu.
Podle ustanovení § 26 odst. 3 Procesního řádu FAČR platí, že protest je nutné podat prostřednictvím Portálu, a to ve
lhůtě 24 hodin od 12. hodiny dne následujícího po dni, v němž se utkání konalo.
Odůvodnění :
Komise rozhodčích a delegátů O KFS projednala výše uváděný protest dne 30.10.2018, odůvodnění rozhodnutí o
protestu je v písemném vyhotovení Komise rozhodčích a delegátů O KFS vyhotovené, a je přílohou rozhodnutí
vydaného STK O KFS.
Poplatek 2.000,- Kč za podání protestu bude dle PŘ FAČR § 26 odst. 5. A přílohy č. 1 PŘ § 2 fotbalovému klubu
Lutína vložen na sběrný účet.
Poučení o opravném prostředku:
Odvolání lze podat u Odvolací a revizní komisi O KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí.

2. Rozhodnutí o protestu FK Mohelnice, z.s.,:
Na základě rozhodnutí Komise rozhodčích a delegátů O KFS (viz samostatná příloha) Sportovně technická komise O
KFS vydává rozhodnutí :Protestu se nevyhovuje.
Důvod :
Oba provinivší se hráči se dopustili přestupku, za nějž byli v souladu s Pravidly fotbalu správně rozhodčím vyloučeni.
Odůvodnění :
Komise rozhodčích a delegátů O KFS projednala výše uváděný protest dne 30.10.2018, odůvodnění rozhodnutí o
protestu je v písemném vyhotovení Komise rozhodčích a delegátů O KFS vyhotovené, a je přílohou rozhodnutí
vydaného STK O KFS.
Poplatek 2.000,- Kč za podání protestu bude dle PŘ FAČR § 26 odst. 5. A přílohy č. 1 PŘ § 2 fotbalovému klubu
Mohelnice vložen na sběrný účet.
Poučení o opravném prostředku:
Odvolání lze podat u Odvolací a revizní komisi O KFS ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení rozhodnutí.

5.Porušení RS O KFS :
Z důvodu porušení Rozpisu soutěží O KFS SR 2017-8, ustanovení Článku 38 Kvalifikace trenérů, kde je stanoveno,
že trenér se stanovenou licencí musí být přítomen na utkání a zároveň musí být uveden v ZoU, předává STK
k řešení do KRaD O KFS následující rozhodčí :
- Jiří Slabý :Protivanov-Brodek u Kon. - Otaslavice,v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva,
není zpráva pro STK,
- Miloslav Buriánek : Jeseník – Mohelnice, v zápise o utkání neuveden trenér domácího družstva, není zpráva pro
STK,
- Lukáš Foral :Černovír – Zábřeh, v zápise o utkání neuveden trenér hostujícího družstva, není zpráva pro STK,

6. I.A tř. sk. A :Bohdíkov–Řetězárna:
Utkání nehráno, hosté se k utkání nedostavili.
Vlastním šetřením STK O KFS došla k závěru, že ze strany SK Řetězárna nebyly vyčerpány veškeré možnosti
k odehrání mistrovského utkání.
Předáno k dořešení DK s návrhem :
V souladu se Soutěžním řádem FA ČR § 7 Sportovně-technická komise, odstavec 1, písmeno d)nenastoupí-li
družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání, navrhuje STK disciplinární přečin s návrhem
na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání :
13. kolo Bohdíkov - Řetězárna kontumace utkání 3 : 0, a 3 body pro Bohdíkov, dále v souladu s RS O KFS SR
2018-9, Článek 36.1. Úhrada při nedostavení se k utkání pokutu ve výši 20.000,- Kč,

7. Pořádková pokuta :
I.B tř. sk. C : Dubicko - Štíty,pořadatelská služba i přes upozornění HP neměla oblečeny vesty, vesty zastrčeny
v kapsách kalhot,
Porušení RS O KFS SR 2018-9, Článek 11 Pořadatelská služba,
V souladu s RS O KFS SR 2018-9, článek 58.2 uložena Dubicku pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.
KP dorost :Zábřeh - Haňovice,zápis o utkání nepotvrzen vedoucím hostů,
Porušení RS O KFS SR 2018-9, Článek 10 Uzavření zápisu o utkání, kdy vedoucí družstev jsou povinni zapsané údaje
v zápise o utkání potvrdit ověřením své totožnosti,
V souladu s RS O KFS SR 2018-9, článek 58.2 uložena Haňovicím pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.
KS dorost. sk. A :Řetězárna - Bohuňovice,hosté nerespektovali barvu dresů domácích,
Porušení RS O KFS SR 2018-9, Článek 21 Výstroj hráčů,
V souladu s RS O KFS SR 2018-9, článek 58.2 uložena Bohuňovicím pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.

8. I.B tř. sk. C : Žulová – Staré Město :
Po zhlédnutí videozáznamu utkání zjištěny následující skutečnosti :
- neoznačení členové pořadatelské služby,
- hráč domácích po vyloučení neodešel do kabin, ale zůstal sedět na střídačce,
1. Porušení RS O KFS SR 2018-9, Článek 11 Pořadatelská služba,
V souladu s RS O KFS SR 2018-9, článek 58.2 uložena Žulové pořádková pokuta ve výši 500,- Kč.
2. Rozhodčí utkání Zemánek Pavel a AR 1 Šmíd Jaroslav se předávají k řešení KRaD O KFS.

Zapsal: Kalina

