Fotbalová asociace České Republiky
Městský fotbalový svaz Ostrava, komise rozhodčích
Nám. Svatopluka Čecha 518/10
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Komise rozhodčích MěFS Ostrava

ZÁPIS č. 3 SR 2018 - 2019
ze zasedání KR MěFS Ostrava konaného dne 19. 9. 2018
Přítomni:

pp Ing. Juřička, Ing. Urbanec, Kubánek, Němec J.

Omluven:

p. Pavelek

Hosté:
1. Vzdělávací program rozhodčích (VPR)
VPR dne 24. 9. 2018 – prezentace Ing. Mikeska. Pozvánky budou zaslány do 21. 9. 2018.
2. Nasazování rozhodčích na utkání
KR schválila obsazení rozhodčích do 30. 9. 2018.
KR uložila p. J. Němcovi podrobně seznámit všechny nové rozhodčí před jejich prvním
utkáním s vyplňováním „Zápisu o utkání“ v IS FAČR.
3. Dohledy, omezení delegace rozhodčích, DS, omluvy
Na základě dohody mezi KR MSKFS a KR MěFS Ostrava, bude obsazovací úsek MěFS
Ostrava obsazovat AR2 na všechna utkání I. B třídy MSKFS, která se hrají v sobotu. P.
Kubánek připraví na jednání KR návrhy na obsazení AR2 I. B třídy MSKFS.
4. Rozhodčí předaní do DK k udělení pořádkových pokut rozhodčím
Rozhodčí p. Frýbort Robert - prodlení v úhradě uložených pokut DK v souhrnné výši
700,- Kč. Do uhrazení pohledávky zastavena činnost.
Rozhodčí p. Bukovský Marek – prodlení v úhradě uložené pokuty DK ve výši 450,- Kč.
Vzhledem k tomu, že jmenovaný přerušil dočasně činnost, bude při znovuobnovení
činnosti rozhodnutí o udělení pořádkové pokuty vykonatelné.
5. Termín fyzických prověrek – 22. 10. 2018 16.00 hodin ZŠ Hrabová
Pozvánky rozhodčím do 35 let a starších, kteří budou mít zájem o postup do soutěží
MSKFS, byly zaslány. Rozhodčí jsou povinni potvrdit účast.
6. Licenční poplatky
Licenční poplatek dosud neuhradili tito rozhodčí: pp. Jahoda, Sklář, Ivanský a Wrobel.
Kontrola zaplacení poplatku bude provedena na příští KR dne 03. 10. 2018. Rozhodčí,
kteří nebudou mít k tomuto datu poplatek zaplacen, budou projednání v DK.
7. Večírek rozhodčích 17. 11. 2018
Pozvánky budou zaslány do 21. 09. 2018.

Stránka 1 z 2

Fotbalová asociace České Republiky
Městský fotbalový svaz Ostrava, komise rozhodčích
Nám. Svatopluka Čecha 518/10
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

8. Start hráčů v utkáních mládeže
Z důvodu neoprávněného startu hráče v utkání starších žáků v minulém soutěžním kole, tj.
starší než je dovoleno v příslušné mládežnické kategorii, upozorňuje KR všechny
rozhodčí na nutnost důkladné kontroly věku hráčů dle „Rozpisu soutěží MěFS Ostrava
2018/2019“ v „Zápise o utkání“. Viz sdělení níže v „Komuniké STK MěFS Ostrava 05
2018-19“.

STK žádá účastníky i rozhodčí o důslednou kontrolu ročníků v ZoU především v
mládežnických kategoriích (viz. RS článek 31/3):

Elektronické zápisy nehlídají věkové kategorie!!!
- mladší přípravka (U-8, U-9) hráči narození 1.1.2010 a mladší
- starší přípravka (U-10, U-11) hráči narození 1.1.2008 a mladší
- mladší žáci (7+1) hráči narození 1.1.2006 a mladší
- starší žáci (10+1, 6+1) hráči narození 1.1.2004 a mladší
- starší dorost hráči narození 1.1.2000 a mladší
Další KR se bude konat v úterý 03. 10. 2018 od 16.00 hodin.
V Ostravě, dne 18. 9. 2018
Zapsal: Ing. Urbanec
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