Zápis č. 081920 z jednání KR SFČR dne 17. - 18. 1. 2020 v Nymburku
Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, V. Vaněk
Omluveni: K. Henych
Hosté:
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 v rámci
semináře rozhodčích.
Došlá pošta:
Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou.
Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy a 2. lig v období 1.1. – 19.1. 2020
KR SFČR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních:
Utkání 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Svarog FC Teplice (13. kolo VARTA futsal ligy)
KR se zabývala výkonem rozhodčího p. Milnera a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné
chyby, když v 11. minutě nenařídil PVK a neudělil ČK hostujícímu hráči, který strčil a
zároveň podrazil z boku domácího hráče č. 69 a tím zmařil zjevnou brankovou příležitost
domácího družstva. Rozhodčí vyhodnotil jako dovolený zákrok.
KR respektuje hodnocení rozhodčího p. Milnera známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a pozastavuje mu delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. Ligy.
Utkání FC Tango Hodonín „B“ – Žabinští vlci Brno (14. kolo 2. ligy východ):
KR se zabývala výkonem rozhodčího p. Štipčáka a konstatuje, že se rozhodčí dopustil jasné
chyby, když v 11. minutě neudělil ČK domácímu hráči č. 42, který úmyslným hraním rukou
zmařil zjevnou brankovou příležitost hostujícího družstva, udělil pouze ŽK.
KR respektuje hodnocení rozhodčího p. Štipčáka známkou 7,8 (uspokojivý výkon) ze
strany DS a pozastavuje mu delegaci na 2 kola 1. VFL a 2. Ligy.
KR se dále per rolam zabývala protestem mužstva FC Tango Hodonín
„FC Tango Hodonín podává, touto cestou, protest proti chybnému verdiktu
rozhodčího Řeháčka, v utkání VFL mezi FTZS Liberec a FC Tango Hodonín 17. 1.
2020. Tato chyba zásadním způsobem ovlivnila konečný výsledek tohoto utkání.

K situaci došlo cca 30 vteřin před koncem zápasu, kdy rozhodčí odpískal nafilmovaný
pád domácího hráče, což vedlo k 10m kopu, neboť se jednalo o 6 faul našeho týmu.“
Po zhlédnutí videa KR konstatuje, že stížnost je oprávněná. Rozhodčí p. Řeháček se dopustil
jasné chyby, když nesprávně v 40. minutě nařídil 2. PK po „nafilmovaném“ pádu domácího
hráče proti družstvu hostů. Toto rozhodnutí nebylo konzistentní vůči dalším
rozhodnutím rozhodčích v tomto zápase.
KR na základě výše uvedené skutečnosti není ztotožněna s hodnocením rozhodčího p.
Řeháčka 8,4 (dobrý) ze strany DS a reviduje ho na známku 7,9 (uspokojivý),
pozastavuje jeho delegaci na 1 kolo VFL a 2. ligy.
Organizační záležitosti:
Dne 18. 1. 2020 proběhl zimní seminář rozhodčích futsalu v Nymburku. V jeho průběhu
absolvovali rozhodčí přezkoušení z fyzické připravenosti a ze znalostí pravidel futsalu, a
dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího. Nosná část semináře byla zaměřena
na fyzickou přípravu rozhodčích a rozbor videoukázek jednotlivých herních situací za účelem
sjednocení jejich posuzování všemi rozhodčími.
Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován 5. 2. 2020 v Brně.
Zapsal:
Leoš Gryc
člen KR SFČR

Jiří Honěk
předseda KR SFČR v. r.

