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 10 - SR 2018-2019
ze zasedání KR MS KFS dne 20.11.2018 na stadiónu SFC Opava v rámci
společného zasedání se Sportovně technickou komisi MS KFS
Přítomni: p. Ozaniak, Rovňan, Mgr. Dresler, ing. Nitra, Šalata, ing. Urbanec, ing. Vontroba
Hosté: p. Duda, ing. Janoško, za STK MS KFS ing. Kotík, Jančák, Kopia, Tichavský, Štěpánek,
za KR OFS a MěFS Ostrava p. Malinovský, Mužík, Kontoršikov, Richtár, Kubánek a Sivera

1. KR bere na vědomí:
- zápisy odborných komisí MS KFS za období od 14.11. – 20.11.2018
- veškerou korespondenci a písemnosti za období od 14.11. – 20.11.2018
- návrhy příslušných KR OFS a MěFS Ostrava delegátů na zařazení na nominační listinu DFA
MS KFS pro jarní část soutěžního ročníku 2018/2019, které jsou následující:
OFS Bruntál: Mgr. Čechák Alois, Kantor Marek
OFS Nový Jičín: p. Pařenica Lukáš
OFS Opava: Bc. Neděla Martin, Mgr. Pala Vladislav
MěFS Ostrava: p. Křižák Ivo, Kubánek Ladislav, Němce Jaroslava, Pavelek Zdeněk a
Valošek Vladimír
- návrh MěFS Ostrava na zařazení na nominační listinu rozhodčích MS KFS pro jarní část
soutěžního ročníku 2018/2019 p. Fryče Lukáše a Mgr. Pavláska Martina
2. KR schválila (rozhodla)

1. Společné zasedání KR se Sportovně technickou komisí MS KFS
Mezi KR a STK byly dohodnuty následující stěžejní zásady spolupráce:
a) nahlášení změn v termínu soutěžního utkání fotbalovými oddíly
v případě, že oddíly požadují změnu v termínu utkání, budou o této skutečnosti
s dostatečným předstihem informovat vedoucího obsazovacího úseku KR MS KFS pana
Rovňana a zároveň i předsedu KR pana Ozaniaka. V případě, že nebude k dispozici
dostatečný počet rozhodčích v daném soutěžním kole, je STK po dohodě s KR oprávněna
oddílům nařídit jiný hrací čas daného utkání, nikoliv navržený požadujícími oddíly tak, aby
mohla být splněna delegace tří rozhodčích v utkání.
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b)

zlepšení úrovně pořizování DVD ze soutěžních utkání oddíly MS KFS
KR společně se STK se zabývala problematikou zlepšení úrovně pořizování DVD
záznamů z mistrovských utkání oddíly MS KFS a přijala následující stanovisko:
KR a STK podrobí kontrole DVD záznamu z utkání. Členové shlédnou 80 DVD záznamů
tj. každá komise 40 těchto záznamů, převážně z utkání I.B třídy a I.A třídy. Termín
kontroly DVD záznamů byl dohodnut oběmi komisemi do 1.3.2019. Po té bude zpracován
Metodický pokyn a zaslán všem fotbalovým oddílům v působnosti MS KFS DVD z utkání,
které bude zpracováno plně s platnou Metodikou. Zpracováním Metodiky byl pověřen ing.
Boček Valter.

2. Společné zasedání KR MS KFS s předsedy KR a vedoucími obsazovacích úseku KR
OFS a MěFS Ostrava
a) s předsedy KR příslušných OFS a MěFS Ostrava byly dohodnuty postupy, aby
docházelo v příštím období ze strany veřejnosti, především ze strany aktivních fotbalistů
ke většímu zájmu o výkon funkce rozhodčího a s tím souvisejícím zvýšením počtu
rozhodčích.
b) s vedoucími obsazovacích úseků KR příslušných OFS a MěFS Ostrava byly
dohodnuty zásady spolupráce v oblasti delegování utkání nejen na úrovni MS KFS, nýbrž
i na úrovni okresních soutěží, kdy v případě potřeby a požadavku jiného OFS a MěFS
bude k utkáním delegován rozhodčí z jiného okresu.
3.

Zaslání zpráv Mentorů MS KFS
KR opětovně ukládá Mentorům, zapojeným do projektu Talent – mentor MS KFS, aby
nejpozději do 30.11.2018 zaslali své Mentorské zprávy sekretáři MS KFS ing. Janoškovi a
Mgr. Dreslerovi Radimu, vedoucímu tohoto projektu.

4. Udělení finanční pokuty R z následujících důvodů:
100,- Kč za drobná administratiní pochybení v ZoU, tak jak je uvedeno v Zápise STK č. 16 p.
Robenkovi Bohumilu
Platbu je nutné provést do 14 dnů od zveřejnění zápisu KR na účet MS KFS č.
174541384/0300. Jako variabilní symbol je nutné uvést své ID.
5. Návrhy delegátů příslušných OFS a MěFS Ostrava na zařazení na nominační listinu DFA
MS KFS pro jarní část soutěžního ročníku 2018/2019
Byly přijaty všechny návrhy delegátů, kromě navrženého p. Němce Jaroslava z MěFS
Ostrava. Listina delegátů bude sestavena na zasedání KR v lednu 2019.
3.

Různé:
KR děkuje všem členům odborných komisí MS KFS, příslušných OFS a MěFS, všem členům VV
MS KFS, příslušných OFS a MěFS, všem fotbalovým oddílům v působnosti MS KFS, delegátům,
rozhodčím, v neposlední řadě sekretáři MS KFS ing. Janoškovi za velice kvalitní spolupráci.
KR přeje všem výše uvedeným příjemné vánoční svátky, v Novém roce 2019 pak pevné zdraví,
mnoho štěstí, osobní a rodinné pohody, mnoho úspěchů v pracovní i fotbalové činnosti.

Příští zasedání KR se uskuteční dne 8.1.2019 v sídle MS KFS v Ostravě od 15.30 hodin.
Zapsal v Opavě dne 20.11.2018 ing. Karel Vontroba
Miroslav Ozaniak v.r.
předseda KR
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