Zápis č. 071920 z jednání KR SFČR dne 4. 12. 2019 v Praze
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, K. Henych V. Vaněk
Omluveni:
Hosté: J. Hanzlík, O. Černý, Venc, Chyba
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:
Žádost sekretariátu SFČR o delegaci rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání „21“ Česko
- Francie ve dnech 2. 2. – 6. 2. 2020 v Kadani a v Lovosicích.
Žádost sekretariátu SFČR o delegaci časoměřiče a zajištění doprovodu na kvalifikaci o
postup na MS ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2020 v Brně.
Žádost R. D. Mgr. Jiřího Polacha o zajištění rozhodčích na ME kněží, které proběhne ve
dnech 18. 2. – 20. 2. 2020 v Praze.
Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 7.11. – 1.12. 2019
KR SFČR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:
Utkání FC Tango Hodonín – Svarog FC Teplice (9. kolo VARTA futsal ligy):
V 12. min. se rozhodčí p. Štipčák dopustil jasné chyby, když nenařídil pokutový kop, a
neudělil ŽK, za nedbalé podražení hráče H3 hráčem D69. Jednalo se o přestupek uvnitř
pokutového území hráčů domácích. Rozhodčí měl v této chvíli dobré poziční postavení a
celou situaci zcela zřetelně viděl.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Štipčáka známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. ligy.
Utkání Svarog FC Teplice – FC Démoni Česká Lípa (10. kolo VARTA futsal ligy):
Ve 30. min se rozhodčí p. Melničuk dopustil jasné chyby, když neudělil ČK za surovou hru
D19 na H68 (po odkopnutí míče cíleně zvedl nohu a nasadil šlapák na stehno protihráče).

KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Melničuka známkou 7,9 (uspokojivý
výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.
Utkání Tatran Baracuda Jakubčovice – SKUP Olomouc (8. kolo 2. ligy východ):
KR SFČR se zabývala zejména 2. min. uvedeného utkání, kdy rozhodčí pp. Molík a Jurča se
dopustili jasné chyby, když nenařídili pokutový kop a neudělili ČK, za zmaření zjevné
brankové příležitosti H7, který zahrál míčem rukou ve vlastním PÚ cca 1m před brankou a
brankovou čarou. Hráč měl ruku v nepřirozené pozici, zvětšoval svůj objem, a tím zabránil
dosažení branky. Oba rozhodčí měli v této chvíli dobré poziční postavení na posouzení této
situace.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Jurči známkou 7,9 (uspokojivý výkon)
ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy a na základě výše
uvedené
skutečnosti
není
ztotožněna
s hodnocením
rozhodčího
p. Molíka 8,4 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,9 (uspokojivý),
pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo VFL a 2. ligy.
Utkání AC Gamaspol Jeseník – FC Baník Ostrava (8. kolo 2. ligy východ):
KR SFČR se zabývala zejména situací v 36. min., kdy neodpískaný nedovolený zákrok
vyvolal lavinovou reakci všech aktérů utkání , kdy v jednom okamžiku byli na hrací ploše
téměř všichni hráči a funkcionáři obou mužstev, kteří se snažili „vzít spravedlnost do svých
rukou“. Udělené tresty ze strany rozhodčích neodpovídali dění na HP a navázání hry míčem
rozhodčího nebylo rovněž v souladu s PF. Tato situace bude součástí rozboru v rámci on-line
vzdělávání rozhodčích a obsažena ve videoklipech na zimním semináři.
KR SFČR je nespokojena s přístupem rozhodčích k tomuto utkání, kdy z videozáznamu je
patrné, že rozhodčí tato situace „překvapila“ a nebyli na ni připraveni reagovat.
KR SFČR respektuje hodnocení rozhodčího p. Kolbaby známkou 7,5 (uspokojivý
výkon) a rozhodčího p. Vaňka známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze strany DS a
pozastavuje jim delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. ligy.
Organizační záležitosti:
1) KR SFČR oznamuje, že dne 18. 1. 2020 se uskuteční zimní seminář pro rozhodčí
futsalu v Nymburku. Bližší informace obdrží rozhodčí v pozvánce na seminář do
konce roku 2019.
Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován na 8. 1. 2020 v Praze.

Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v.r.

