Zápis č. 071819 z jednání SubKR dne 12. 12. 2018 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Gryc, L. Drobný, V. Vaněk
Omluveni: K. Linhart
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkáních 1. VFL a 2. lig
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SubKR s programem zasedání.
Došlá pošta:
- Oznámení p. Novotného o přerušení činnosti rozhodčího futsalu
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 20. 11. – 9. 12. 2018
Utkání FC Baník Ostrava – FC Tango Hodonín (11. kolo 2. ligy Východ)
SubKR se zabývala problematickou situací uvedenou v Hodnocení rozhodčích ze strany DS
a konstatuje, že rozhodčí p. Slanina ve 40. minutě správně nechal pokračovat ve hře, míč
nepřešel celým objemem za brankovou čáru, nebylo dosaženo branky.
SubKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčího
p. Slaniny 8,5 (velmi dobrý).
Utkání 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Baník Ostrava (10. kolo 2. ligy Východ)
SubKR se zabývala situací z 9. min. uvedeného utkání, kdy se rozhodčí p. Molík dopustil
jasné chyby, když udělil pouze ŽK domácímu hráči č. 13 za HNCH, kopnutí ze zadu do nohy
soupeře za použití nepřiměřené síly mimo souboj o míč v nepřerušené hře a konstatuje, že z
dostupného záznamu není tento souboj v záběru kamery, a tak respektuje popis situace DS.
SubKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Molíka známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB
do komplexního hodnocení.

Organizační záležitosti:
1) SubKR za zabývala přípravou zimního semináře pro rozhodčí nejvyšších soutěží futsalu.
P. Honěk podal informaci o schválení návrhu rozpočtu semináře, který předložil
předsedovi KF FAČR p. Mestekovi.
SubKR pověřila p. Černého a p. Drobného, aby připravili sestřih vybraných videoukázek.

2) SubKR důrazně upozorňuje všechny rozhodčí na povinnost uhradit členský
příspěvek na rok 2019 (FUTis).
Termín příštího zasedání SubKR je plánován na 6. 1. 2019 v rámci semináře rozhodčích v
Brně.

Zapsal:
Leoš Gryc
člen SubKR

Jiří Honěk
předseda SubKR KF FAČR v.r.

