OFS Příbram – komise rozhodčích
Zápis č. 4/2018
ze zasedání výboru komise rozhodčích OFS Příbram
konaného dne 23. 11. 2018 v Dobříši
Přítomní:

E. Škvára, J. Kymla, Ing. J. Schořovský, J. Švidkov, J. Kobík, J. Máša,
J. Havlík

KR OFS Příbram projednala následující body a záležitosti:


KR provedla kontrolu všech zápisů o utkání, která byla doposud odehrána.



KR projednala rozhodčí, kteří měli nedostatky v zápise o utkání.



KR znovu projednala protest oddílu TJ TATRAN SEDLČANY C, z.s. v utkání mezi družstvy
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší a TJ TATRAN SEDLČANY C, z.s., hraného dne 15. 09.
2018 v Nové Vsi pod Pleší - rozhodčí utkání Jaroslav Máša.
Po možnosti vyslechnutí a výpovědi zástupce mužstva TJ TATRAN SEDLČANY C, z.s. Josefa
Brotánka na řádném zasedání VV OFS Příbram konaného dne 19. 11. 2018 a následné vzájemné
komunikaci mezi ním a rozhodčím Jaroslavem Mášou, KR konstatuje, že v kabině rozhodčího,
došlo po utkání k administrativním nesrovnalostem (především v návaznosti na vyplnění Zápisu o
utkání a jeho ukončení), zapříčiněné z části i rozhodčím utkání Jaroslavem Mášou, v návaznosti na
časovou prodlevu vyplnění tohoto Zápisu a ukončení potvrzením novým vedoucím družstva
Vladimírem Strnadem (který nahradil v této funkci vykázaného vedoucího družstva Pavla
Posledního). KR po zjištění nových skutečností rozhodla „R E V O K O V A T“ své rozhodnutí ze
dne 12. 10. 2018 kdy protest Sedlčan zamítla a nyní rozhodla částečně (minimálně z 50%)
vyhovět tomuto protestu a uznává ho jako oprávněný.
KR se zabývala rozhodčími a jejich nesrovnalostmi v Zápisech o utkání, na které upozornila DK
OFS Příbram, ať již v návaznosti na hrubé nesportovní chování hráčů v utkání, či špatné vyplnění
zápisu a nevhodně udělené osobní tresty těmto hráčům. Dle DK rozhodčí nepostupovali správně a
proto je předává k vysvětlení či k potrestání do KR. Jedná se o rozhodčí: J. Chmel, V. Sandr a Ing.
J. Schořovský. Vzhledem k tomu, že již došlo k podzimnímu ukončení soutěží, bude toto řešeno za
přítomnosti všech rozhodčích na zimním semináři rozhodčích OFS Příbram, kde bude odborně
lektory pravidel vysvětleno jak správně postupovat.
KR rozhodla, že zimní seminář bude jednodenní a uskuteční se na okrese Příbram. Bližší informace
obdrží rozhodčí s předstihem.





Schválil: Eduard Škvára, předseda KR OFS Příbram

