Zápis č. 131819 z jednání KR SFČR dne 15. 5. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, V. Vaněk
Omluveni: Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkání 1. VFL
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR s programem zasedání.
Došlá pošta:
- Žádost sekretariátu KF FAČR o delegaci rozhodčího pro mezinárodní turnaj žen čtyř zemí
v Srbsku ve dnech 28. – 31. 5. 2019 – nominován rozhodčí Jan Kliner
Vyhodnocení odehraných utkání čtvrtfinále a semifinále VARTA futsal ligy
3. čtvrtfinále AC Sparta Praha – FC Démoni Česká Lípa
KR se zabývala situací z 20. min. uvedeného utkání, kdy se rozhodčí p. Vaněk dopustil jasné
chyby, když neudělil ČK (udělil pouze ŽK) D22, když hráč H7 se postavil po odehrání míče
do cesty hráči D22 a došlo následně ke srážce. Hráč D22 rukou udeřil hráče H7 do oblasti
hlavy a krku, následně jej chytil rukou za krk a stahoval hráče H7 k zemi a nakonec do tohoto
hráče kopl do nohou takovou intenzitou, že hráč spadl na zem. Ve 30. minutě správně nařídil
PVK ve prospěch D družstva, ale neudělil hráči H14 OT - ŽK - za držení soupeře rukama za
ruku v souboji o míč v nepřerušené hře bez zjevné snahy a úmyslu hrát míčem.
KR respektuje hodnocení rozhodčího p. Vaňka známkou 7,8 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a pozastavuje mu delegace na play - off 1. VFL a uděluje 1,0 ZB do
komplexního hodnocení.
2. semifinále FK Era-Pack Chrudim - AC Sparta Praha
KR se na základě hodnocení ze strany DS, který v hodnocení rozhodčích uvedl 1 jasnou
chybu a 2 problematické situace, zabývala výkonem rozhodčích pp. Filipského a Klečackého
a konstatuje, že:
• se rozhodčí p. Filipský dopustil jasné chyby, když ve 28. minutě neudělil 2ŽK+ČK D4 za
bezohledné podražení H16.
• se rozhodčí p. Klečacký dopustil 2 jasných chyb, když ve 28. minutě neudělil 2ŽK+ČK D4
za bezohledné podražení H16 a ve 33. minutě nenařídil po souboji dvou protihráčů PVK a
neudělil ČK D14 za udeření H16 do oblasti hlavy.

KR na základě výše uvedených skutečností:
• respektuje hodnocení rozhodčího p. Filipského známkou 7,8 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a pozastavuje mu delegace na play - off 1. VFL a uděluje 0,5 ZB do
komplexního hodnocení rozhodčího.
• není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p. Klečackého 7,8 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a reviduje ho na známku 7,4 (neuspokojivý), pozastavuje jeho delegace na
na play - off 1. VFL a uděluje 1 ZB do komplexního hodnocení rozhodčího.

Organizační záležitosti:
1) KR nominovala rozhodčí na finálové utkání 1. VFL.

Termín příštího zasedání KR je plánován na 29. 5. 2019 v Praze.

Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v.r.

