Okresní fotbalový svaz ve Frýdku-Místku
Komise rozhodčích

Zápis č. 4/2019
z jednání KR OFS konaného ve středu 15. května 2019
v restauraci Lašská jizba v Sedlištích

Přítomni:
- členové: Jiří Malinovský, Ing. Jakub Nitra, Radim Duda, Michal Galásek
- ostatní: Omluveni: Tomáš Mankovecký

1. KR projednala:
 Protest družstva Bašky, týkající se výkonu rozhodčích a dále také nesprávného uvedení střelce
branky v utkání OP mužů Lískovec-Baška, hraného dne 04.05.2019. Vzhledem k tomu, že KR nebyl
ze strany družstva Bašky předložen žádný důkazní materiál (videozáznam z utkání), není KR schopna
posoudit pravdivost tvrzení stěžovatele. KR ovšem zjistila, že R se v daném utkání dopustil
administrativní chyby, když uvedl nesprávného střelce branky hostů. Na základě výše uvedeného KR
navrhuje protest uznat jako částečně oprávněný.
2. KR uděluje finanční pokutu níže uvedenému rozhodčímu OFS F-M
 100,- Kč Klečackému Markovi z důvodu administrativního pochybení v ZoU (viz. bod 1 zápisu).
Jmenovaný je povinen finanční pokutu uhradit na účet OFS F-M č. 246586865/0300 nejpozději do 15 dnů
ode dne zveřejnění zápisu. Variabilní symbol je ID rozhodčího.
3. KR informuje:
 KR upozorňuje rozhodčí, aby věnovali dostatečnou pozornost jak přípravě na utkání (rozcvičení před
utkáním spojené s kontrolou vybavení hrací plochy, předzápasová domluva rozhodčích, kontrola
brankových sítí před zahájením utkání, …), tak i plnění povinností ze strany pořadatele utkání
(předepsaný počet pořadatelů dle RS, …), chování příslušníků družstev, přičemž pokud zjistí porušení
rozpisu soutěží, soutěžního řádu, popř. pravidel fotbalu, pak je rozhodčí povinen uvést tuto
skutečnost v ZoU.
 KR upozorňuje všechny kluby OFS, že pokud nebude, v případě podání protestu na výkon
rozhodčích, dodán na OFS i videozáznam daného utkání (popř. videozáznam konkrétních situací),
nebude se takovými protesty zabývat. Všechny oddíly byly v minulosti již několikrát upozorněny
na možnost pořizování videozáznamů z utkání (možnost jak pro domácí, tak i hostující oddíl) - RS
OFS F-M čl.19/2.
4. KR žádá:
 VV OFS F-M, aby opětovně upozornil osoby, kteří vystupují jako delegáti svazu, aby tito plnili
povinnosti jim předepsané (v některých případech se takto neděje).
 KR žádá všechny delegáty svazu, aby svou zprávu z utkání zasílali rovněž i na e-mailovou adresu
předsedy KR.

Jiří Malinovský v. r.
předseda KR
Zapsal: Ing. Jakub Nitra

