Zápis č. 061920 z jednání KR SFČR dne 6. 11. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, K. Henych V. Vaněk
Omluveni:
Hosté: J. Hanzlík, O. Černý
Program:
•
Zahájení
•
Došlá pošta
•
Vyhodnocení odehraných utkání 1. VFL a 2. lig
•
Organizační záležitosti
Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR SFČR s programem zasedání.
Došlá pošta:
Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 24.10. – 6.11. 2019
KR SFČR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:
Utkání FC Démoni Česká Lípa – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (6. kolo VARTA futsal
ligy):
V 17. min se rozhodčí p. Čurda dopustil jasné chyby, když vyhodnotil kopnutí soupeře ze
předu jako bezohledný zákrok a udělil ŽK. Tato situace, ale vyžadovala udělení ČK, protože
se jednalo o surovou hru za použití nepřiměřené síly. V době, kdy byla přerušena hra, a R
uděloval ŽK, došlo, mimo jeho zorný úhel, k HNCH vůči soupeři, kdy H59 úmyslně šlápl na
ležícího soupeře, který ležel na palubovce po předchozím nedovoleném zákroku, tohoto
jednání si nevšiml ani 2R p. Vrtal, a tím se dopustil jasné chyby.
KR SFČR zároveň konstatuje, že tato situace potvrdila oprávněnost požadavku komise, aby
na všechna utkání VFL byl nominován 3R, který by v této situaci byl dvojici rozhodčích
nápomocen a s největší pravděpodobností by upozornil rozhodčí na HNCH.
KR SFČR na základě výše uvedených skutečností respektuje hodnocení rozhodčích p.
Čurdu 7,9 (uspokojivý) a p.Vrtala 7,8 (uspokojivý) ze strany DS a pozastavuje jejich
delegaci na 1 kolo VFL a 2. ligy.
Utkání ASM Dolní Loučky – SK Amor Vyškov (5. kolo 2. ligy východ):
KR SFČR se zabývala zejména 40. min. uvedeného utkání, kdy rozhodčí p. Kolbaba
neodpískal 6 akumulovaný faul, a tím se dopustil jasné chyby.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Kolbaby známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.

Utkání Dalmach Turnov – Jerigo Plzeň (5. kolo 2. ligy západ):
KR SFČR se zabývala situací v 39. min., za stavu 4:4, kdy při rychlém protiútoku hostů
vedeném hráčem č. 8. proti němu vystoupil cca 5 m před PÚ domácích bránící D13, aby mu
postup na branku ztížil, nakonec se ale do boje o míč nezapojil. Protože se oba hráči těsně
míjeli, využil toho H8 k tomu, aby „přifilmoval“ pád. Situace se odehrávala přímo před 2R (p.
Stádník), který podle pádu H8 dospěl k závěru, že ho zapříčinil D13. Proto přerušil hru, hráče
D13 napomenul a nařídil 2PK za 8AF. Z něj hostí dosáhli 5 branky, která rozhodla o výsledku
utkání. Podle videozáznamu k podražení H8 nohou D13 nedošlo a nařízením 2. PK se
rozhodčí p. Stádník dopustil jasné chyby.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Stádníka známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.
Organizační záležitosti:
1) KR SFČR pověřila konzultanta komise pana Černého organizací projektu on-line
vzdělávání rozhodčích. Bližší informace obdrží rozhodčí v úvodním mailu.
2) KR SFČR oznamuje, že dne 18. 1. 2019 se uskuteční zimní seminář pro rozhodčí
futsalu v Nymburku. Bližší informace obdrží rozhodčí dodatečně.
Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován na 4. 12. 2019 v Praze.

Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v.r.

