FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022335671
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Vlach Jaroslav (92040403)

Klub:

2050251  Tělovýchovná jednota Sokol Paběnice, spolek

Soutěž:

2022215A1A  Kutnohorská Stříbrná 11°  OKRESNÍ PŘEBOR

Zápas:

Červené Janovice  Paběnice ,2022215A1A0704

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen disciplinárním přečinem dle § 48 odstavec 2a DŘ FAČR "Tělesné napadení"
Udělen trest zákazu výkonu funkce a hráče 5 měsíců a udělena finanční pokuta 5 000 Kč.
Na základě výslechu účastníků utkání č. 2022215A1A0704 Červené Janovice – Paběnice a pořízeného videa došla Disciplinární komise
k závěru, že se trenér hostí pan Vlach dopustil tělesného napadení AR1, kdy do něj vrazil tělem a způsobil jeho pád.

UDĚLENÉ TRESTY:
Pokuta:

5 000,-

Poplatek DK:

150,-

Zákaz činnosti do:

28.02.2023 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 30.09.2022

FOTBALOVÁ
ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ROZHODNUTÍ
Sp. zn.: DR2022335672
Disciplinární komise  Kutná Hora

VE VĚCI:
Osoba:

Kocourek Lukáš (88070001)

ROZHODLA TAKTO:
Jmenovaný je vinen na základě § 58 odstavec 1a "Pochybení delegované osoby"
Udělen trest zákaz výkonu činnosti na dva týdny a pokuta ve výši 2 000 Kč.
Šetřením bylo zjištěno, že hlavní rozhodčí zápasu neuvedl do zápisu o utkání důležité skutečnosti, které se odehrály během a po
ukončení zápasu. Ke stejným závěrům dospěla komise rozhodčích a delegátů OFS Kutná Hora dne 25.9.2022 na svém zasedání.
DK konstatuje, že se hlavní rozhodčí nevyjádřil a nepopsal do zápisu o utkání odchod rozhodčích do kabin a následné události před
kabinami a v kabinách rozhodčích.

UDĚLENÉ TRESTY:
Zákaz činnosti do:

10.10.2022 00:00

ODŮVODNĚNÍ:
Odůvodnění rozhodnutí se v souladu s ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu nevyhotovuje.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do pěti dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu.
Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. §
107 odst. 1 Disciplinárního řádu.
Odůvodnění rozhodnutí se vyhotovuje pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 101a odst. 1 Disciplinárního řádu.

Zapsáno dne: 30.09.2022

Okresní fotbalový svaz - Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora
IČ: 228 804 11
Spolkový rejstřík: MS Praha, spis. zn. L 27525

Komuniké z jednání DK OFS Kutná Hora 30.9.2022
Na základě jednání DK OFS Kutná Hora ze dne 26.9.2022, které se uskutečnilo v 18:00 v budově
Okresního fotbalového svazu – Kutná Hora, Čáslavská 199, Kutná Hora a online dospěla a
přistoupila Disciplinární komise k následujícím rozhodnutím a trestům.
DK OFS Kutná Hora trestá:
I.

Kocourka Lukáše (ID 88070001) hlavního rozhodčího utkání č. 2022215A1A0704
Červené Janovice – Paběnice na základě § 58 Pochybení delegované osoby odstavce
1 a s ohledem na ustanovení § 14 Ukládání více trestů samostatně a vedle sebe
trestá zákazem činnosti na dva týdny a pokutou ve výši 2 000 Kč. A předává Komisi
Rozhodčích OFS KH s doporučením neobsazovat po dobu 9 měsíců jako hlavní
rozhodčí na utkání mužů.

Odůvodnění:
Šetřením bylo zjištěno, že hlavní rozhodčí zápasu neuvedl do zápisu o utkání důležité
skutečnosti, které se odehrály během a po ukončení zápasu. Ke stejným závěrům dospěla
komise rozhodčích a delegátů OFS Kutná Hora dne 25.9.2022 na svém zasedání. Přílohou tohoto
komuniké je i zápis z jednání příslušné komise.
DK konstatuje, že se hlavní rozhodčí nevyjádřil a nepopsal do zápisu o utkání odchod
rozhodčích do kabin a následné události před kabinami a v kabinách rozhodčích.

II.

Vlacha Jaroslava (ID 92040403) trenéra Paběnic na základě § 48 Tělesné napadení
odstavec 2 a, a s ohledem na ustanovení § 14 Ukládání více trestů samostatně a
vedle sebe trestá zákazem činnosti na dobu 5 měsíců a pokutou ve výši 5 000 Kč.

Odůvodnění:
Na základě výslechu účastníků utkání č. 2022215A1A0704 Červené Janovice – Paběnice a
pořízeného videa došla Disciplinární komise k závěru, že se trenér hostí pan Vlach dopustil
tělesného napadení AR1, kdy do něj vrazil tělem a způsobil jeho pád. Za tento přečin proti
pravidlům fotbalu měl být hlavním rozhodčím vyloučen.
Následné chování při odchodu do kabin a vstup trenéra hostů do kabin rozhodčích bylo
zohledněno jako přitěžující okolnost. Jako polehčující okolnost bylo zohledněna omluva AR1
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během jednání disciplinární komise, a i následně osobní telefonická omluva mezi AR1 a
trenérem hostí.
Disciplinární komise OFS Kutná Hora zahájila disciplinární řízení s členy FAČR dle § 89
Disciplinárního řádu, odst. 2 písm. a):
Zelinka Zdeněk (77070718)
Hlavní pořadatel
§ 8 Zavinění a § 10 Účastník
Klub TJ Sokol Červené Janovice, z.s.
§ 65 Porušení povinností pořádajícího klubu
týkajících se utkání č. 2022215A1A0704 Červené Janovice – Paběnice

V Kutné Hoře dne 30.09.2022
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Zápis z online jednání komise rozhodčích a delegátů OFS Kutná Hora dne 25.9.2022
Přítomni: Pospíšil Miloslav, Pudil Václav, Babák Jan, Zoufalý David, Herda Eduard
Omluveni: Heřmánek Petr
KRD informuje
KR se na svém zasedání zabývala incidentem v utkání OP Č. Janovice-Paběnice. Na základě videozáznamu z tohoto
utkání došla KR k závěru, že rozhodčí Kocourek Lukáš se dopustil hrubé chyby, kdy neudělil ČK trenérovi hostujícího
družstva za opuštění technické zóny a následné prudké vražení do AR1(udělena pouze ŽK). Dále pochybil tím, že se
nevyjádřil ke všem mimořádným událostem v utkání, čož mu ukládají pravidla fotbalu.
Dále je z videozáznamu patrné, že inkriminovaná situace, která předcházela dosažení branky domácích na stav 1:1
byla asistentem AR1 posouzena správně, pravidlo 11 nebylo porušeno o ofsajd se nejednalo.
Kontrola ZOU
KRD trestá
R Lukáš Kocourek ID 88070001 - utkání Č. Janovice-Paběnice - předán DK
- porušení povinností rozhodčího dle PR 5 PF – nevyjádřil se ke všem mimořádným událostem v ZOU.
- hrubá chyba – neudělení ČK trenérovi hostujícího družstva
Předvolání k DK
Obsazení rozhodčích
KRD upozorňuje
Rozhodčí jsou povinni vyjádřit se po skončení utkání v ZOU ke všem mimořádným událostem, které nastaly před,
během a po skončení utkání. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek předání rozhodčího k DK s následným
udělení trestu, plus případně omezení delegací na následující utkání.
Dojde-li během utkání nebo i po utkání před potvrzením ZOU k vyloučení VD, dobře víte, že musí opustit TZ a HP a za
něho musí převzít funkci jiná osoba uvedená v ZOU (např. Asistent trenéra). Pokud není již žádná osoba v TZ, převezme
funkci VD některý z hráčů (bez VD nemůžete pokračovat ve hře). Po ukončení utkání zaznamenáte OT do příslušné
kolonky (ty jsou již v ZOU i pro funkcionáře družstev) a dále v ZOU uvedete jméno nového VD, který funkci převzal.
Provedete to tak, že dáte upravit sestavu, odeberete původního VD a nahradíte ho novým. Ten bude zároveň seznámen
se skutečnostmi v ZOU a ten také potvrdí svým číslem.

Dbejte na správně uvedený přestupek na „přední straně ZOU“ dle MP č.2 a následné popsání a vyjádření se k přestupku
ve zprávě RO. Uvědomte si, že na základě vašeho popisu vyloučení musí mít DK představu o tom, co se na HP stalo a
KRD OFS Kutná Hora

e-mail: info@ofskh.cz

Okresní fotbalový svaz - Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora
IČ: 228 804 11
Spolkový rejstřík: MS Praha, spis. zn. L 27525

následně rozhodnout o výši trestu. Proto se vyjadřujte výstižně, smysluplně, dle MP č.2, s uvedením všech podstatných
skutečností a používejte při tom terminologii dle PF. Jak jistě víte, DK zveřejňuje udělené tresty včetně vašeho popisu
přestupku ze ZOU. Pracujte jako tým nejen během utkání na HP, ale také po utkání v kabině, kde se navzájem kontrolujte,
dejte hlavy dohromady a poraďte si při vyplnění všech náležitostí v ZOU.

Apelujeme na RO, aby důsledně udělovali OT v případech, kdy se jedná o tzv. taxativní tresty. Rovněž je třeba více chránit
bezpečnost a zdraví hráčů a proto důsledně trestejte surovou hru a HNCH. A naopak, nebuďte příliš úzkostliví a
malicherní při udělování OT, které tzv. nikdo nechce.
Nastavení doby hry není ve všech utkáních dodržováno, proto apelujeme na nutnost nastavit dobu hry v každém z
poločasů za promarněný čas, který se hrou přímo nesouvisí. Jedná se zejména o skutečně promarněný čas při střídání
(doporučeno 30 sec. za jedno střídání i více hráčů v jednom okně), zjišťování zdravotního stavu hráče na HP (pokud bude
povolán zdravotník, doporučena 1 min.), odchod vyloučeného hráče z HP (pokud bude spořádaný, doporučeno 30 sec.1 min.). Dodržujte alespoň v utkáních, jejichž výsledek před koncem utkání není zcela rozhodnut. Pokud vychází
nastavení např. na 2:30 min., zaokrouhlete na celou minutu nahoru (tzn. 3 min.). Není žádoucí, aby v utkání, kdy bylo
během jednoho z poločasů 5 střídání, jedno vyloučení a zranění s následným ošetřením na HP uvedeno v nastavení doby
hry 45+0!!!
Rozhodčí utkání nemá právo zakázat oddílu pořizovat videozáznam z utkání, může pouze po konzultaci s HP určit místo,
odkud bude záznam pořizován.
Pokud některý z vedoucích družstev nahlásí zranění hráče, je povinností RO toto zranění ve zprávě podrobněji popsat a
vyjádřit se k němu. To znamená, že rozhodčí uvede, jak ke zranění došlo (v souboji nebo mimo souboj o míč, po
nedovoleném zákroku soupeře, bez cizího zavinění), která část byla poraněna, zda dotyčný hráč utkání dohrál nebo
musel být střídán, popř. odvezen RZS atd.
Dle soutěžního řádu § 30 odstavec 4: Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci
vedoucího družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen.
Upozorňujeme všechny rozhodčí, aby sledovali obsazení na utkání průběžně již od pondělí z důvodu možné delegace
na případná dohrávaná, předehrávaná či pohárová utkání nebo utkání mládeže hraná v týdnu, nejčastěji ve středu.
Rovněž z důvodu mimořádných změn v obsazení je nutné sledovat obsazení až do pátku do 12 hod. Zároveň pozorně
sledujte časy zahájení jednotlivých utkání, jelikož mohou být v některých případech změněny.
Omluvy rozhodčích na jednotlivá utkání budou brána na zřetel pouze v případě, že budou zaslány elektronicky na
adresu omluvyrkh@seznam.cz, případně na tel. 602113286 - p. Herda (obsazovací úsek). Na jiné formy omluv nebude
reagováno.
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KRD upozorňuje rozhodčí, aby dbali na vyúčtování jízdného dle skutečné vzdálenosti. Pokud jsou delegováni 3 rozhodčí
na jedno utkání, vždy naplánovat nejkratší cestu jedním vozidlem a popsat trasu ve zprávě RO, totéž v případě účtování
vyššího jízdného z různých důvodů. Zodpovídá za to hlavní R.

KRD nařizuje
KRD nařizuje všem rozhodčím při popisu přestupků (při vyloučení) používat metodický pokyn MP č. 2/2012.
Z nařízení KR musí být každá pokuta uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uložení pokuty disciplinární komisí. Pokud
rozhodčí neuhradí pokutu v daném termínu, vystavuje se riziku, že nebude obsazován na následná mistrovská utkání
soutěží OFS K.Hora

Miloslav Pospíšil
předseda KRD OFS Kutná Hora
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