Zápis č. 111819 z jednání KR SFČR dne 20. 3. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Gryc, L. Drobný, V. Vaněk
Omluveni:
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkání 1. VFL a 2. lig
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR s programem zasedání.
Došlá pošta:
- Oznámení p. Košťála o ukončení činnosti rozhodčího v nejvyšších soutěžích futsalu.
KR děkuje za odvedenou činnost a jako důstojné ukončení činnosti rozhodčího v
nejvyšších soutěžích futsalu jej nominovala na utkání závěrečného kola 1. VARTA futsal
ligy Plzeň – Uherské Hradiště.
- Oznámení p. Trlidy o ukončení činnosti rozhodčího v nejvyšších soutěžích futsalu.
KR děkuje za odvedenou činnost a jako důstojné ukončení činnosti rozhodčího v
nejvyšších soutěžích futsalu jej nominovala na utkání závěrečného kola 2. ligy Západ
Chotěboř – České Budějovice (již jistý vítěz 2. ligy Západ).
- Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 4. 3. – 17. 3. 2019
Utkání FK Era-pack Chrudim - SK Slavia Praha (16. kolo VARTA futsal ligy)
KR se zabývala průběhem zápasu ve 2. poločasu, kdy chybným načítáním AKU faulů
v průběhu hry ze strany časoměřiče a nedostatečné kontroly ze strany všech tří rozhodčích byl
načten poměr faulů 6-4 (správný poměr měl být 5:5) a tím došlo ve 40´za stavu 3:2
k neoprávněnému zahrání 2. PK ze strany hostů, který proměnili na konečných 3:3. K chybě
došlo při načtení prvních čtyř faulů v rozmezí 24´- 25´kdy měl být poměr faulů 1:3 avšak na
tabuli byl poměr 2:2 a k opravě již nedošlo. Tím se dopustili jasné chyby všichni tři rozhodčí.
KR respektuje hodnocení rozhodčích pp. Rygla, Černého známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy a uděluje 0,5 ZB
do komplexního hodnocení. Hodnocení ze strany DS 3RO p. Klinera za očekáváním a
pozastavuje delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. ligy a uděluje 1 ZB.
Utkání GMM Jablonec – Baník Chomutov (20. kolo 2. ligy Západ)
KR se zabývala výkonem rozhodčího p. Trlidy a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné
chyby, když ve 20. minutě nesprávně neuznal branku hostujícího mužstva v situaci, kdy hráč
hostů zasáhl míč před zazněním zvukové signalizace.

KR respektuje hodnocení rozhodčího p. Trlidy 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.
Námitka v utkání Wizards DDM Praha – SK Olympik Mělník „B“ (20. kolo 2. ligy
Západ)
Kapitán družstva SK Olympik Mělník „B“ vznesl po utkání námitku tohoto znění:
''Kopnutí soupeře míčem do oblasti břicha“.
Vyjádření KR k námitce:
Kapitán hostů vznesenou námitkou potvrdil, že k HNCH ze strany hostujícího hráče č. 7
opravdu došlo. Z dostupného videozáznamu není zřetelné, zda došlo k zasažení protihráče
ležícího na HP do hlavy míčem (jak je uvedeno v popisu vyloučení v ZoU) nebo do oblasti
břicha (jak je uvedeno v námitce). Co je, ale z videozáznamu zřetelné, je jednoznačný úmysl
zasáhnout míčem ležícího protihráče (míč v době kopu cca 30 cm od ležícího protihráče) a
vysoká intenzita kopu, která mohla způsobit zranění jak v oblasti břicha tak hlavy. Jedinou
polehčující okolností pro DK může být, že nedošlo ke zranění zasaženého hráče.
Organizační záležitosti:
1) KR vybrala, po obsáhlé diskuzi k řízení zápasů play off VARTA futsal ligy tyto rozhodčí:
Martina Cílka, Radima Čepa, Ondřeje Černého, Michala Čurdu, Radka Dragouna,
Radima Filipského, Michala Gasnárka, Přemysla Havlíka, Karla Henycha, Miroslava
Chládka, Libora Kaštánka, Marka Klečackého, Jana Klinera, Jaroslava Koláře, Jana
Krestu, Davida Lafka, Jiřího Lasche, Tomáše Markovského, Jakuba Matyše, Vladimíra
Melničuka, Michala Milnera, Filipa Nešněru, Jana Novotného, Zdeňka Petra, Daniela
Plzáka, Luboše Rygla, Lubomíra Řeháčka, Tomáše Slaninu, Petra Šenkýře, Martina
Štipčáka, Jiřího Šmída a Tomáše Vaňka.
2) Na žádost VV SFČR byl pověřen p. J. Hora vytvořením pracovní skupiny na aktualizaci
Pravidel futsalu.
3) KR rozhodla, že termín letního semináře rozhodčích bude 30. – 31. 8. 2019 v Nymburku.
Termín příštího zasedání KR je plánován na 11. 4. 2019 v Praze.

Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v.r.

