Zápis č. 121819 z jednání KR SFČR dne 20. 3. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Gryc, V. Vaněk
Omluveni: L. Drobný
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:
- Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 18. 3. – 31. 3. 2019
Utkání SK Slavia Praha - SK Olympik Mělník (22. kolo VARTA futsal ligy)
KR se zabývala výkonem rozhodčích pp. Vaňka a Lafka a konstatuje, že:
• se rozhodčí p. Vaněk dopustil jasné chyby, když neoprávněně v 18. minutě nařídil 2. PK
proti družstvu domácích. Nedovolenému zákroku, DH č. 8 na HH č. 15 bezprostředně
předcházel vzájemný souboj výše jmenovaných hráčů, kde se hráč hostů zmocnil míče
nedovoleným způsobem (držení), za což měl být nařízen PVK ve prospěch domácího
mužstva,
• se rozhodčí p. Lafek dopustil jasné chyby, když ve 26. minutě neudělil ČK (udělena pouze
ŽK) hráči hostujícího družstva č. 18 za surovou hru (kopnutí domácího hráče č. 8 ze strany
v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly).
KR na základě výše uvedené skutečnosti není ztotožněna s hodnocením DS rozhodčích
pp. Vaňka a Lafka známkou 8,4 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na 7,9 (uspokojivý),
a uděluje každému 0,5 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.
Námitka v utkání SK Slavia Praha - SK Olympik Mělník (22. kolo VARTA futsal ligy)
Kapitán družstva SK Slavia Praha vznesl po utkání námitku tohoto znění:
''Vedoucí domácích pověděl R: Běžte do prdele, tohle nebyl faul“.
Vyjádření KR k námitce:
Z dostupného videozáznamu je patrné, že reakce vedoucího domácích – hození desek na HP a
slovní komentář – byla v situaci, kdy se dožadoval odpískání hry rukou hráče hostů. Námitka

kapitána domácích postrádá smysl a jeví se jako snaha ospravedlnit chování vedoucího
domácích.
KR apeluje na rozhodčí, aby se vyjadřovali v ZoU ke všem námitkám, které jsou
vzneseny kapitány mužstev.
Organizační záležitosti:
1) KR nominovala rozhodčí pp. Filipského, Havlíka, Klečackého aMarkovského pro
mezinárodní přátelská utkání žen Česká republika – Finsko ve dnech 27. 4. a 28. 4.
2019 v Ostravě.
Termín příštího zasedání KR je plánován na 15. 5. 2019 v Praze.
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