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Fotbalová asociace České republiky 
      Moravskoslezský krajský fotbalový svaz 

                        Nám. Svatopluka Čecha , 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz 
 
 

Komise rozhod čích MS KFS  
 

Z Á P I S  20 - SR 2014-2015 
 
ze zasedání KR MS KFS  dne 8. 5. 2015 na Městském stadiónu ve Vítkovicích v rámci fyzických 

prověrek rozhodčích K.P. a vytipovaných rozhodčích, náhradního termínu 
rozhodčích I.A, I.B a mládeže     

  
Přítomni : p. Ozaniak, Urban Petr,  Rovňan, Šalata, ing. Urbanec ing. Nitra, ing. Vontroba 
 
Host :  p. Duda 
       
  
 

1. KR bere na v ědomí: 
 

a) omluvy rozhodčích a delegátů       
 

b) zápisy odborných komisí (Sportovně technické č. 25, Disciplinární č. 24)  
 
 

c) sdělení rozhodčího pana Konderly Jakuba, týkající se přerušení činnosti rozhodčího ze 
zdravotních důvodů do konce jarní části soutěžního ročníku 2014/2015  
 

d) rozhodnutí KR MěFS Ostrava, které se týká předání rozhodčího Jurčeka Ondřeje z listiny 
rozhodčích mládeže MS KFS k dispozici MěFS Ostrava z důvodu splnění počtu utkání mužů 
v rámci MěFS Ostrava            
 
 
 
  

            
2. KR schválila (rozhodla) 

 
 

1. Aktualizaci obsazení rozhodčích a delegátů 25. kola KP, 23. kola  I.A, I.B třídy 
 

2. Pozastavení delegace  rozhodčím k utkáním muž ů v těchto termínech a 
z následujících důvodů: 

- panu Mgr. Dudkovi Rostislavu na 4 soutěžní kola mužů, počínaje  termínem 9.5..-
10.5.2015 za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.B sk.D Spálov - Tichá 

- panu DiS. Přečkovi Dušanovi  na 4 soutěžní kola mužů v termínu od 9.5.-
10.5.2015 za pochybení ve funkci rozhodčího v utkání I.A sk.A Bolatice - 
Darkovičky 

3. Předání  rozhodčího pana Robenka Bohumila do disciplinární komise s návrhem 
trestu 350,- K č z důvodu nesouladu mezi popisem vyloučení na přední a zadní 
straně zápisu o utkání z utkání KS staršího dorostu sk. A TJ Sokol Vrbno p. P. – 
Fotbal Studénka.  
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4. Výsledky fyzických prov ěrek rozhod čích K.P. a vytipovaných rozhod čích, 
náhradního termínu rozhod čích I.A, I.B t řídy a mládeže 8.5.2015 ve Vítkovicích, 
které jsou následující a zárove ň přijala k nim tato opat ření: 

       4. 1. Fyzické prověrky rozhod čích K.P.  a vytipovaných rozhod čích:  

- Omluveni  byli tito pánové: Kielar Jakub ing., Šimek Michal a Švec Marek. 
Jmenovaní budou do konce jarní části soutěžního ročníku 2014/2015 k dispozici 
pro řízení utkání I.A t řídy  

- Omluveni byli dále tito pánové:  Krištof Adam a ing. Vítek Jakub, kteří 
neúspěšně absolvovali fyzické prověrky na semináři rozhodčích v Opavě. 
Z tohoto důvodu budou oba výše uvedeni rozhodčí do konce jarní části 
soutěžního ročníku 2014/2015 delegováni na utkání mládeže  

- Všichni rozhodčí K.P. a vytipovaní rozhodčí včetně rozhodčích, kteří byli omluveni 
na  řádném termínu semináře rozhodčích v Opavě z absolvování fyzických 
prověrek ze zdravotních důvodů, konkrétně se jedná o pány Jahodu Kamila a 
Pobořila Radka úspěšně absolvovali fyzické prověrky. Dále pak vytipovaný 
rozhodčí pan Potiorek Aleš, který byl omluven z řádného termínu semináře 
rozhodčích v Opavě, jež rovněž úspěšně absolvoval jak teoretické přezkoušení 
tak i fyzické prověrky            

4.2. Náhradní termín fyzických  prověrek rozhodčích a teoretického přezkoušení 
rozhod čích I.A t řídy , opravné fyzické prověrky a opravné teoretické přezkoušení 
rozhod čích I.A t řídy :  

-   opravné  fyzické prověrky neúspěšně absolvoval rozhodčí pan Mikošek Stanislav.  
Z tohoto důvodu jmenovaný bude do konce jarní části soutěžního ročníku 2014/2015 
delegován k utkáním mládeže  

-  opravné  teoretické přezkoušení: rozhodčí pan Sopoliga Lukáš  nesplnil písemný 
test pro zařazení na listinu I.A třídy. Splnil však kritéria pro zařazení na listinu I.B třídy. 
KR z tohoto důvodu přeřazuje  jmenovaného pro jarní část soutěžního ročníku z I.A 
třídy na listinu I.B třídy a předkládá tuto skutečnost na vědomí VV MS KFS 

-  náhradní termín fyzických prov ěrek a teoretického p řezkoušení rozhodčích 
úspěšně absolvovali a splnili kritéria pro zařazení na nominační listinu rozhodčích I.A 
třídy  tito rozhodčí: pánové Bartoš Ivan, Bednář Marcel, Žvak Kamil, který neúspěšně 
absolvoval písemný test. Následné opravné teoretické přezkoušení již úspěšně 
absolvoval    

4.3.    Náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích a teoretického přezkoušení rozhod čích 
I.B třídy , opravné fyzické prověrky rozhodčích I.B třídy:  

- opravných  fyzických prověrek rozhodčích I.B třídy se zúčastnili tito rozhodčí: pan 
Kyselý Jiří, který úspěšně absolvoval fyzické prověrky a pan Němec Jaroslav, který 
nesplnil kritéria pro zařazení na listinu rozhodčích I.B třídy. KR z  tohoto důvodu  je  
pan Němec Jaroslav dán k dispozici MěFS Ostrava 

- v rámci náhradního  termínu fyzických prov ěrek  nesplnil kritéria pro zařazení na 
listinu rozhodčích I.B třídy pan Pargáč Zdeněk, který bude do konce jarní části 
soutěžního ročníku 2014/2015 řídit utkání mládeže. Jmenovaný úspěšně absolvoval 
písemný test 



 

3 
 

- náhradního termínu  fyzických prověrek a teoretického přezkoušení I.B třídy se 
zúčastnili a úspěšně absolvovali tito rozhodčí: pánové Kubánek Radovan, Vyletělek 
Jan ing., Yeghiazaryan Vachik, Zavadil Jaromír a nově nahlášený z OFS Nový Jičín 
pan Kontoršikov Maxim. KR MS KFS zařazuje rozhodčího pana Kontoršikova Maxima 
na listinu rozhodčích I.B třídy a předkládá tuto skutečnost na vědomí VV MS KFS 

4.4.  Náhradní termín fyzických prověrek a teoretického přezkoušení rozhod čích  mládeže : 
pan Opěla Robin, zařazený na listinu rozhodčích mládeže úspěšně absolvoval jak teoretické 
přezkoušení, tak i fyzické prověrky 

5. Delegování těchto vytipovaných rozhodčích k utkáním K.P. ve funkci asistenta 
rozhodčího již v průběhu jarní části soutěžního ročníku 2014/2015: pánů Potiorka 
Aleše, Trojana Romana, Tvrdého Zbyňka a Žurovce Davida ing. 

6.  Obsazení předkola Teskahor krajského poháru mužů MS KFS utkání Inter  Petrovice 
– Darkovice rozhodčími slečnou Dytkovou Šárkou, pány Jantošem Pavlem ing. a 
Futerkem Martinem dne 13.5.2015 a utkání TJ Tošanovice – Tichá rozhodčími pány 
Trojanem Romanem, Kretem Martinem ing. a Klečkou Tomášem dne 13.5.2015 

7. Předpokládaný termín fyzických prov ěrek  rozhod čích K.P.  byl KR stanoven na 
28.9.2015       

            

                                  

Příští zasedání KR bude výjezdní a uskuteční se dne 26.5.2015 od 15.30 hodin  v Krnov ě.   

  

Zapsal ve Vítkovicích dne 8. 5. 2015 

 
 
Ing. Karel Vontroba, v.r.                                                        Miroslav Ozaniak, v.r.  
         člen KR                                                                             předseda KR   


