FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 2 – SR 2018/2019
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 15.11.2018 v Krnově.
Přítomni: p. Richtár, p. Čechák, p. Kantor
Omluven:
Program:
a) Licenční poplatky rozhodčích OFS Bruntál
b) vyhodnocení průběhů soutěže SR 2018/2019
c) žádost KR MSKFS – nahlášení nových R a D na listiny MS KFS
d) organizační, ostatní, různé
Ad a) Licenční poplatky všech rozhodčích byly uhrazeny k 15.10.2018.
Ad b) KR vzala na vědomí Zápis č. 11 ze dne 18.10.2018 - SR 2018-2019
OP starší žáci : Chomýž - Zátor - R Birdáč se nedostavil k utkání, STK OFS Bruntál předává celý případ
do KR OFS Bruntál. KR sděluje, že R Birdáč byl delegován k utkání dodatečně a řádně se z této
delegace omluvil.
KR vzala na vědomí Zápis č. 12 ze dne 25.10.2018 - SR 2018-2019
Bod 4.4) OP starší žáci : Chomýž – Třemešná – R Řezníček se nedostavil k utkání, STK OFS Bruntál
předává celý případ do KR OFS Bruntál a
bod 4.5) OP starší žáci : Chomýž – Třemešná – špatně vyplněný ZoU ( R stejný jako vedoucí a trenér
domácích), STK OFS Bruntál uděluje pokutu 100 Kč oddílu Chomýž..
KR sděluje, že rozhodčí Řezníček nebyl vůbec k utkání delegován. Na utkání se dostavil s hostujícím
družstvem a utkání po dohodě vedoucích družstev odřídil jako oddílový rozhodčí. V ZoU je uvedeno
převzetí ZuO domácím vedoucím, který je také zaspán jako rozhodčí „laik“, dále je v ZoU zapsán jako
rozhodčí p. Řezníček, který také utkání ve skutečnosti odřídil. KR konstatuje že ZoU je vyplněn správně
se všemi náležitostmi, vyjma zmatečně uvedené kolonky rozhodčí „laik“ kde je uveden vedoucí
domácích, který zápis zahájil a celý administroval. KR žádá STK o revokování rozhodnutí o udělení
pokuty oddílu Chomýž.
KR vzala na vědomí zápis STK OFS Bruntál č. 14 ze dne 8.11.2018 - SR 2018-2019

Bod 4.1) OP muži : Vysoká – Pitárne – Brantice – R Muroň se nedostavil, STK OFS Bruntál předává celý
případ KR OFS Bruntál. KR sděluje, že se R Muroň telefonicky cca 1 hod před utkání zkontaktoval
s předsedou KR a omluvil se z utkání pro poruchu na osobním vozidle při cestě k utkání.
Bod 4.4) OP starší žáci : Slezské Rudoltice - Zátor – R Birdáč - špatně vyplněný ZoU (chybí HP), STK OFS
Bruntál předává celý případ KR OFS Bruntál. KR rozhodčímu Birdáčovi uděluje pokutu ve výši 100
Kč.
Výše jmenovaní rozhodčí jsou povinni uhradit pokutu na účet OFS, nebo osobně sekretáři OFS
Bruntál do 15 dnů od zveřejnění tohoto zápisu. Jako variabilní symbol (při platbě na účet) je nutné
uvést své ID.
KR vzala na vědomí zápis Disciplinární komise OFS Bruntál č 11. ze dne 25.10.2018
DR2018192630 Okresní přebor muži - 2018811A1A1203 - R Jedlička Jan (59070222) - Předán do KR popis přestupku. KR konstatuje, že R vybral z nabízených možnosti IS systému „Surovou hru“ ale popis
přestupku odpovídá „hrubému nesportovnímu chování“. KR probere celou problematiku popisu OT
na semináři R před stratem jarní části SR.
Ad c) KR, na základě zápisu č. 9 - SR 2018-2019 ze zasedání KR MS KFS dne 13.11.2018 v sídle MS KFS
v Ostravě, navrhuje zařadit na listinu R a D MS KFS od jarní části SR 2018/2019 tyto osoby:
Na listinu rozhodčího mládeže MS KFS slečnu Anetu Černíčkovou,
Na listinu rozhodčích MS KFS pana Bohumíra Chlebovského a pana Zbyňka Špičáka.
Iniciály výše jmenovaných zašle předseda KR sekretáři MS KFS Ing. Janoškovi v požadovaném
termínu.
KR dále navrhla zařadit na listinu R MS KFS pány Tomáše Bartla a Dominika Vaška, kteří zařazení
odmítli a pana Miroslava Řezníčka, který je ale dlouhodobě zraněn. Všichni budou nadále působit
v OFS.
Na listinu delegátu MS KFS KR navrhuje nadále delegáty Mgr. Aloise Čecháka a Marka Kantora. Tyto
nahlásí předseda KR osobně na jednání KR MS KFS, které se uskuteční dne 20.11.2018 v Opavě, kde
byl pozván.
KR dále prodiskutovala možné obsazení postu člena KR MS KFS za OFS Bruntál.
Ad d) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
KR zve všechny rozhodčí, ale i ostatní funkcionáře OFS Bruntál na společenské setkání rozhodčích
OFS Bruntál, které proběhne v sobotu 24.11.2018 od 17:00 v Krnově na bowlingu dole v salónku na
adrese Smetanův okruh 7. Bližší informace dostane každý rozhodčí emailem od organizátora této
akce.
Příští schůze KR OFS Bruntál proběhne v lednu 2019, nebo dle aktuální potřeby.

Zapsal: Jaromír Richtár

Ověřil: Mgr. Alois Čechák

