Vyjádření komise rozhodčích OFS Praha – Západ k utkání
SK Olympie Dolní Břežany x Všenorský SK
Komise rozhodčích provedla na svém zasedání dne 19.10.2022 č. 11_2022, důkladné
prošetření průběhu utkání č. 202221AA1A1104, SK Olympie Dolní Břežany x
Všenorský SK, konaného dne 14.10.2022 od 19:00 hod., na hřišti Dolní Břežany.
Na utkání byli delegováni R – Martin Koubek, Ar1 – Evženie Zubková, Ar2 – Jiří
Kratochvíl, DFA – Martin Opatrný. Na zasedání se osobně dostavil R – Martin Koubek
a dále se k utkání vyjádřily telefonicky ostatní delegované osoby.
KR měla jako důkazní prostředky k dispozici zápis o utkání, zprávu delegáta fotbalové
asociace a krátký kamerový záznam poskytnutý družstvem SK Olympie Dolní Břežany.
KR plně akceptuje a souhlasí s uvedenými rozhodnutími rozhodčího na hrací ploše,
s odkazem na zprávu DFA, který tyto vyhodnotil jako správné a dle pravidel fotbalu.
Blíže se KR zabývala nařízením pokutového kopu proti družstvu Všenorský SK, kdy
byl poskytnut KR kamerový záznam uvedené situace.
Na kamerovém záznamu je zadokumentována situace před nařízením pokutového
kopu v 92. minutě utkání. Záznam je pořizován z místa u pomezní čáry před kabinami.
Tomuto předcházel rohový kop domácího družstva. Po rozehrání rohového kopu se
míč dostane na hranici pokutového území v oblasti pokutového oblouku, kde tento míč
hlavičkuje hráč domácích do místa cca metr před značku pokutového kopu. Do dráhy
letu míče naskakuje v rotaci bránící hráč, kterého míč zasáhne nejspíše do loktu levé
ruky, od které se míč odrazí šikmo k zemi. Poté míč odehraje další bránící hráč
směrem k pomezní čáře, současně nejbližší hráč domácího družstva zvedá ruku, jako
gesto při porušení pravidel, v této době rozhodčí přerušuje hru písknutím. V tuto chvíli
záznam končí. Celý záznam trvá dvacet sekund.
Vyhodnocením tohoto záznamu, je znatelné, že odraz míče od bránícího hráče
Všenorského SK, vzhledem ke změně směru dráhy letu míče, je způsobený zřejmě
rukou, a to ve vlastním pokutovém území. Ze záznamu nelze určit vzdálenost ruky od
těla. Vzhledem k tomu, že ale rozhodčí měl v inkriminovanou dobu správné poziční
postavení, zareagoval okamžitě, KR akceptuje jeho rozhodnutí na hrací ploše a nahlíží
na něj jako na správné, a v souladu s pravidly fotbalu.
K dokreslení velmi těžké situace na posouzení, lze dodat, že se v době zahrání
rohového kopu nachází téměř všichni hráči (včetně domácího brankáře) v pokutovém
území, nebo jeho bezprostřední blízkosti, a rozhodčí má minimum času na rozhodnutí
(celá situace od zahrání rohu do přerušení hry trvá čtyři sekundy dle záznamu).

Rozhodčí se následně dopustil hrubé chyby, a to tím, že po nařízení pokutového kopu,
poté co domácí hráči tento odmítli zahrát, ukončil utkání, což sám uvedl do zápisu o
utkání. Tímto porušil pravidlo č. 14, kde je kromě jiného uvedeno, že pokutový kop
musí být proveden i za předpokladu prodloužení utkání, a po jeho provedení musí
rozhodčí utkání ukončit. Z toho důvodu lze utkání označit za nedohrané.
Za uvedenou hrubou chybu byla rozhodčímu uložena pořádková pokuta 500,- Kč, dle
ustanovení § 11 odst. 2, písm. a), řádu rozhodčích a delegátů FAČR, a omezena
delegace na okresní přebor mužů, jako rozhodčí, v délce dvou týdnů. Uvedené
potrestání je ve středním pásmu možných trestů, s ohledem na první závažné
pochybení uvedeného rozhodčího.
Komise rozhodčích OFS Praha – Západ se k dalším okolnostem utkání, které jsou
popisovány v mediích nebude vyjadřovat, s ohledem na výše uvedené, kdy,
k vyhodnocení měla zápis o utkání, zprávu delegáta fotbalové asociace, krátký
kamerový záznam a vyjádření delegovaných osob. Ovšem důrazně se vyhrazuje
proti nařčením ohledně tendenčně řízeného utkání. Žádné další důkazní materiály
nebyly předloženy.
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