Zápis č. 091819 z jednání SubKR ve dnech 7. 2. 2019 v Praze a 15. 2. 2019
v Černé Hoře
7. 2. Praha
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, Gryc L., V. Vaněk
Omluveni: 0
15. 2. Černá Hora
Přítomni: J. Hora, L. Drobný, Gryc L.,
Omluveni: J. Honěk, V. Vaněk
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkání v období 21. 1. 2019 – 7. 2. 2019
•
Náhradní seminář pro rozhodčí futsalu
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy SubKR s programem zasedání a
oznámil rezignaci p. Linharta.
Došlá pošta:
- Rezignace z pracovních důvodů místopředsedy SubKR p. Linharta na činnost v SubKR.
- Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání v období 21. 1. 2018 – 7. 2. 2019
Utkání Svarog FC Teplice – SK Slavia Praha (15. kolo VARTA futsal ligy)
SubKR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Cílka a Laštovičky na základě hodnocení
rozhodčích ze strany DS a konstatuje, že
v 38. min. se rozhodčí p. Laštovička dopustil jasné chyby, kdy správně přerušil hru a nařídil
PVK proti hostujícímu mužstvu, ale hráči hostů č. 44 neudělil ČK (udělil pouze ŽK) za
surovou hru. Hráč č. 44 podrazil soupeře ze strany s použitím nepřiměřené síly v nepřerušené
hře.
v 22. min se rozhodčí p. Cílek dopustil jasné chyby, když neudělil ČK hráči D19 za udeření
loktem do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč. Nutno podotknout, že šlo o
složitou situaci, kdy došlo v nepřerušené hře v souboji o míč ke střetu dvou hráčů D19 a H5, a
následně pádu obou hráčů na palubovku a zranění H5 (následně odvezen ZZS) rozhodčí
vyhodnotil, že bylo způsobeno nekoordinovaným pádem na palubovku bez zavinění soupeře.
Z prostudovaného videa, ale je zřejmé, že zranění bylo způsobeno úderem lokte do oblasti
hlavy a poté došlo k nekoordinovanému pádu.

SubKR respektuje hodnocení rozhodčích pp. Cílka a Laštovičky známkou 7,9
(uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje jejich delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. ligy
a uděluje 1 ZB do komplexního hodnocení.
Náhradní seminář pro rozhodčí futsalu
Omluvení rozhodčí ze zimního semináře byli pozváni na náhradní seminář, který se konal dne
7. 2. 2019 v rámci zasedání SubKR v Praze. Podmínky semináře splnili všichni přítomní
rozhodčí.
Organizační záležitosti:
1) Na základě návrhu předsedy SubKR byl místopředsedou SubKR zvolen p. Jan Hora.
2) SubKR rozhodla, že do konce soutěžního ročníku 2018/19 nebude delegován k řízení
utkání 1. VFL a 2. ligy rozhodčí p. Luboš Zabilka z důvodu porušení smlouvy o výkonu
činnosti rozhodčího futsalu (řízení jiných akcí než těch, které přímo či nepřímo souvisejí
s futsalovými akcemi FAČR).
3) SubKR rozhodla, že předběžný termín letního semináře rozhodčích bude 23. – 24. 8.
2019 v Nymburku.
4) SubKR žádá rozhodčí o včasné zasílání zápisů o utkání. Ne vždy a ne všichni rozhodčí
tak činní.
5) SubKR 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 SubKR je plánován na 6. 3. 2019 v Praze.
Zapsal:
Leoš Gryc
člen SubKR

Jiří Honěk
předseda SubKR KF FAČR v. r.

