Fotbalová asociace České republiky
Moravskoslezský krajský fotbalový svaz
Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Komise rozhodčích MS KFS

Z Á P I S 15 - SR 2017-2018
ze zasedání KR MS KFS dne 10.4.2018 na hřišti Jiskry MCHZ Hrušov
Přítomni: p. Ozaniak, Urban, Šalata, ing. Nitra, Bc. Dresler, ing. Urbanec, Rovňan, ing. Vontroba
Host: p. Duda
1. KR bere na vědomí:
- zápisy odborných komisí MS KFS za období od 24.3. – 10.4.2018
- veškerou korespondenci a písemnosti za období od 24.3. – 10.4.2018
- omluvy rozhodčích a delegátů z utkání
2. KR schválila (rozhodla)
1. Nařízení KR, týkající se opuštění stadiónu rozhodčími
KR upozorňuje všechny rozhodčí, řídící mistrovská utkání v působnosti MS KFS, že jsou
povinni bezprostředně po uzavření základní části zápisu o utkání opustit areál stadiónu.
Nejpozději však do 1 hodiny po ukončení utkání, a to jen v případech, kde je nutno věnovat ze
strany rozhodčího uzavření zápisu delší čas.
2. Zákaz použití signalizačních zařízení rozhodčími
KR zakazuje všem rozhodčím, jež rozhodují mistrovská utkání v působnosti MS KFS používat
signalizačních zařízení, komunikátory a podobnou techniku. Toto nařízení bude platit pro
všechny rozhodčí s účinnosti od zveřejnění zápisu KR č.15
3. Upozornění R na prověřování řádu pořadatelské služby
KR upozorňuje všechny R, aby před utkáním prověřili, zda se v kabině rozhodčích nachází
řád pořadatelské služby. V případě negativního zjištění, tuto skutečnost uvést do zápisu o
utkání. Dále rozhodčím ukládá, aby upozornili hlavního pořadatele na dodržování řádu
pořadatelské služby, hlavně ce se týče minimálního počtu pořadatelů a jejich rozmístění
v průběhu utkání.
4. Vzdělávací program rozhodčích ŠMR
KR rozhodla, že současný VPR MS KFS bude ukončen k 13.4.2018. Nový VPR rozhodčích
MS KFS bude zahájen v září 2018 a jejími frekventanty budou rozhodčí do 29 let, výhradně
z listiny rozhodčích MS KFS. Členové KR příslušných OFS a MěFS do příštího zasedání KR
navrhnou adepty do tohoto VPR
5. Udělení finančních pokut těmto rozhodčím a z následujících důvodů:
200,- Kč panu Palovi Mojmírovi za pozdní omluvy k utkáním
400,- Kč panu Potiorkovi Alešovi za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání KP Slavie Orlová
– Frenštát pod Radhoštěm
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Jmenovaní jsou povinni uhradit finanční pokutu na účet MS KFS č. 174541384/0300 do 15
dnů od zveřejnění tohoto zápisu. Jako variabilní symbol je nutné uvést své ID.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 24.4.2018 v sídle MS KFS v Ostravě od 15.30 hodin.

Zapsal v Ostravě Hrušov dne 10.4.2018 ing. Karel Vontroba

Miroslav Ozaniak v.r.
předseda KR
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