Zápis č. 081819 z jednání SubKR ve dnech 6. 1. 2019 v Brně a 24. 1. 2019
v Praze
6. 1. Brno
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, K. Linhart, Gryc L., V. Vaněk
Omluveni: 0
24. 1. Praha
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, K. Linhart, Gryc L., V. Vaněk
Omluveni: 0
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Protest proti výkonu rozhodčích
•
Vyhodnocení odehraných utkání v období 10. 12. 2018 – 20. 1. 2019
•
Zimní seminář rozhodčích futsalu a jeho vyhodnocení
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SubKR s programem zasedání.
Došlá pošta:
- Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání
Česko - Ukrajina ve dnech 29. a 30. 1. 2019 bude řešena standardní cestou.
- Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích pro Press Cup – Mistrovství ČR
novinářů ve futsalu hrané dne 2. 2. 2019 v Berouně – viz Organizační záležitosti.
- Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání žen
Česko - Švédsko ve dnech 20. a 21. 2. 2019 bude řešena standardní cestou.
- Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání žen
Česko - Finsko ve dnech 27. a 28. 4. 2019 bude řešena standardní cestou.
- Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Protest proti výkonu rozhodčích v utkání FC 1994 Jerigo Plzeň – Malibu Mladá
Boleslav (14. kolo 2. ligy Západ)
„Vážená Disciplinární komise, vážená Subkomise rozhodčích,
tímto Vám zasíláme protest proti rozhodnutí pana rozhodčího Stádníka v utkání FC Jerigo
1994 Plzeň vs. Malibu Mladá Boleslav. Toto utkání řídila dvojice rozhodčích Laštovička a
Stádník. Zároveň žádáme Disciplinární komisi o dodatečné potrestání hráče Malibu MB č. 16,
Vaněk Matěj, a to za surovou hru.

Zmíněná situace nastala ve 20. minutě 1. poločasu, kdy náš hráč unikal sám na brankáře a byl
podražen hráčem soupeře č. 16 (Vaněk Matěj). Jsme přesvědčeni, že zmíněný zákrok byl
veden násilně, byl zdraví nebezpečný a měl být potrestán ČK za surovou hru. Rozhodčí nám
následně sdělili, že zákrokem zmíněný hráč nezmařil vyloženou příležitost, a proto nebyl
vyloučen. To je podle našeho názoru chybné rozhodnutí, protože hráč má být vyloučen vždy,
kdy hraje násilně/surově.“
SuBKR po shlédnutí videozáznamu s inkrinovaným zákrokem a konstatuje, že hráč H16 se
dopustil bezohledného zákroku a nenaplnil podmínky pro označení surové hry.
Udělení ŽK v souladu s PF.
Vyhodnocení odehraných utkání v období 10. 12. 2018 – 20. 1. 2019
Utkání FC Era-pack Chrudim – Svarog FC Teplice (11. kolo VARTA futsal ligy)
SubKR se zabývala námitkou kapitána hostů, který nesouhlasil s vykázáním trenéra hostů za
vulgarity, které nikdo na lavičce neslyšel a nesouhlasil s tím, že by trenér odmítal odejít na
tribunu. Po shlédnutí videozáznamu ze kterého nejsou slyšet, vzhledem k bouřlivé atmosféře
v hale, vulgární slova trenéra hostí, ale z nonverbální komunikace a ostré komunikace
s rozhodčím SubKR konstatuje, že vykázání trenéra hostů bylo oprávněné na základě popisu
v ZoU a zprávě DS a tím námitka kapitána hostů je bezpředmětná.
Utkání SK Slavia Praha – AC Sparta Praha (13. kolo VARTA futsal ligy)
SubKR se zabývala dvěma problematickými situacemi uvedenými v Hodnocení rozhodčích a
konstatuje, že v obou případech rozhodčí postupovali v souladu s Pravidly futsalu FIFA.
V 9. min. měl již brankář hostů míč pod kontrolou, ovšem hráč domácích mu míč ukopl,
zároveň zasáhl ruku brankáře a dosáhl branky. Rozhodčí branku správně neuznali a načetli
AF domácím.
V 35. min. byl bezohledně podražen ze strany hráč hostů, za který byla udělena ŽK. SubKR
konstatuje, že nešlo o zmaření vyložené brankové příležitosti a proto udělení ŽK bylo
správné.
SubKR na základě výše uvedených skutečností respektuje hodnocení rozhodčích.
Utkání Helas Brno – Interobal Plzeň (14. kolo VARTA futsal ligy)
SubKR se zabývala problematickou situací uvedenou v Hodnocení rozhodčích ze strany DS
a konstatuje, že v 6 min. při zahrávání rohového kopu H, nedošlo k nedovolenému zákroku na
H hráče a rozhodčí správně nepřerušili hru.
SubKR na základě výše uvedené skutečnosti respektuje hodnocení rozhodčích.
Utkání 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – AC Gamaspol Jeseník Ostrava (14. kolo 2. ligy
Východ)

SubKR se zabývala situací ze 14. min. uvedeného utkání, kdy se rozhodčí p. Čep dopustil
jasné chyby, když udělil pouze ŽK domácímu hráči č. 19 za surovou hru –násilné vražení
oběma rukama ze zadu do zad hostujícího hráče č.18 za použití nepřiměřené síly v souboji o
míč, kterého narazil na stolek časoměřiče a konstatuje, že z dostupného záznamu není tento
souboj v záběru kamery, a tak respektuje popis situace DS.
SubKR respektuje hodnocení rozhodčího p. Čepa 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.
Zimní seminář pro rozhodčí futsalu
Zimního semináře pro rozhodčí futsalu (6. 1. 2019, Brno) se zúčastnili všichni rozhodčí
s výjimkou řádně omluvených rozhodčích Martina Cílka, Karla Henycha, Miroslava Chládka,
Marka Klečackého, Stanislava Laštovičky, Vladimíra Melničuka, Zdeňka Nagy, Petra
Šenkýře, Martina Štipčáka, Tomáše Velebila, Tomáše Wojčíka, Luboše Zabilky.
Seminář zahájil předseda SubKR p. Honěk, který seznámil rozhodčí s programem semináře.
V jeho průběhu absolvovali rozhodčí přezkoušení z fyzické připravenosti a ze znalostí
pravidel futsalu, a dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího. Nosná část
semináře byla zaměřena na fyzickou přípravu rozhodčích a rozbor videoukázek jednotlivých
herních situací za účelem sjednocení jejich posuzování všemi rozhodčími.
Podmínky semináře splnili všichni přítomní rozhodčí. SubKR rozhodla, že omluvení rozhodčí
budou pozváni na náhradní seminář, který se bude konat dne 7. 2. 2019 v rámci zasedání
SubKR v Praze.
SubKR děkuje za podíl na realizaci jednotlivých zaměstnání zejména rozhodčím
pp. Černému a Krestovi a za logistické zajištění zimního semináře p. Linhartovi.
Organizační záležitosti:
1) SbKR nominovala rozhodčí Martina Cílka a Vladimíra Stádníka k řízení utkání Press
Cupu – Mistrovství ČR novinářů ve futsalu, které se bude konat dne 2. 2. 2019 v Berouně
2) SbKR provedla kontrolu uhrazení členského příspěvku FUTIs na rok 2019 ze strany
rozhodčích a konstatovala, že byly platby spárovány.
3) SbKR žádá rozhodčí, aby kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou
(hromadnou) poštu a spam. Emaily z rozhodcifutsal@volny.cz mohou být automaticky
zařazeny do těchto složek.
Termín příštího zasedání SbKR je plánován na 7. 2. 2019 v Praze.
Zapsal:
Leoš Gryc
člen SubKR

Jiří Honěk
předseda SubKR KF FAČR v. r.

