
HovÍ'Dv11rl4.kvetne. lm.
Okresní vtbor~S'ft,
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531 65 Pard11bice.

VecI Fo'tbal a sporiovni chováni ocima divákao

Se zálibou sleduji fotbalové utkáni ne)m vysi1.ané prostredr1ictm teledze,
ale rád navštevuji i utkáni korIaná.v okoli "'mého~dlište; V _delil3.kYe'tna. jsem byl
pfitomen ne. fotbalovém utkáni' JZD Do~ .. ti' start Cyklos Grbanice. Tešil jsem 88,
že uvidím dobrj fotbal, jeli1«>ž se jednalo o ápu me'zi mužstvy, které maji v tabulce
umist8ni na. prvn:úa a. druhém míste. '.fo 00 jsem však videl ve vtkoau fiHJÚ. utkáni ze
IRraDy rozhodi!ho Jehož jméno -Znám, me doslova šokovalo. Bežné prehlíženi -vdn.toh
fa1.114Ipo($opnutí protihráce, ÚI1vs]né hraní rukou ata.1 _bylo pískáno. V. druhém po-I "'

loca.se se dosa'tI balo. do 1;restaého uzemi '1'J start Cykles, -. tímto '6aJ.onemhl obrán-
ce tohot mužstva a. lSOucasne dva. hráM. ... :Dolany, k8.ždj z jedDé stran.., ob~ce!, Pri.
dostiieni ba10Du všemi tremi hráci došlo ke srážce obou hráM tfJ DolaD.y'bez sásshu
obránce TJ Cyklos, oba hrác1 TI Dolan.ypo vzájemné Srtíice mezi sebou zw,taJ.i lelet na.
zemi. Za toto -nedovolené- hraní obrán.ce 'W e",klos byl rozhodcfm narizen pomtovf kop.
J'elikožjsem ~l blízko tohoto m:leta., zaslechl jsem dorozumívání hrá.c-a i'I Dol.,. s
hrácem, kter1 'šI kopat poku.tovj kopo Cituji:"Za.kopDi to, penalta. je neoprávne_Do
Bráce W Dolany Dobulel neznám, proto je nemohu jmenovat. l'oto správné sportem po..
lSOuzeni"'ze.strany hntc~ 'l'J :Dolany ~a.prosto schva.luji, i kdYž hrác kop z peneJ.ty"'mstil
do brány. V zá.peti byl v trestném uzemí J~ar.,... .. hlany podkopnd hrái W C"klos,
toto však zastalo ze strany rozliode!ho bez poVš1mButi. §lo o Ja.sat taulDapenaltu
proti domácímu :mužstvu TJ :Dolanyo V další fázy hry následova.1o nekoU.i Ilutích karet
a dve cervená pro hráce TJ Cvklos, nepostfehl jsem však duoa,. proc bvli hráci kartami
trestáni. Asi v polovine hrište vznikÍa. nejaká aizkuze mezi Hráci a. rozhodcÚ1, docJa,.
tecne jsem se dovedel.ie cervené karty byli"'dá:ny hrá.c&DTJ evklos za urážm romodc1hoo
CerveDOu kartu dostal i trenér mužstva TJ Cyklos. kterj se na.pomi'~(m hric-a snažil
své :mužstvo uklidnit. Je to spráwé od roabodc:thcrt Prekvapilo me, že pri .pridelováni"
karet si rozhodcí lleza.znamenal ani ctsla trestanjch hrác§.. Jak se pozdeji ukázalo i
toto bylo ze strany roZhodcího nesprávné. Vy'V'rcholení neschopnosti a "nesportomib.o ..
rizení zápasu ze stra.n,,, rOzhodcího se ukázalo po skonceni zápasu. Když 1m.pitán 1'1 C.,....
klos se dostavil do kabiny rozhodcího k podepsáni zápisu, ten odm:ltl jeho prítomnost
s odilvodneJúm. že dosatl cervenou kartu za. nesportoVJÚ chováni, které melo spocívat
v tom, Ž. odmitl po ukoncea1 zápasu rozhodcímu podat ruku. Rozhodcí si vy!á.da.l pMto-
mnost zástupce kapitána.. !á.dnj z prí tomaých divákU ani hrác~ pH tomatch na hrišti
však tuto cervenou"kartu aebidel, nevidel &Di nesportovní chová.ut lmpitána, ani o~
mítnutí podáni ruky rozhodcímu. Po ukonceni zápa.su však diváci i hráci videli nespar-
tovní"'chováni rozhodeího. Zápu ukoncil v rohu hrište 11kabin a. i1med odešel do sv,
kabiny. Videl jsem. jak-všichni hráci zilsta1i bezradne stát na hrišti, protože ocek'á-
vali, že je rozhodcív",zve k"nástupu do stredu hrište k pozdraveni diválW. a vzájemné':'
mu podáni rukOu mezi kapl tány a rozhodcím. Pri _Idám utkání, .. kt&rém jsem dosud byl
Jsem ze strany rozhodeiho videl takovéto sportovní ukonceDi Zápasu. Jek "lIše uvádím,
rozhodcí si nezamRmenal císla hrácd, kterfm .pridelil" kartyo 'esprámost tOhoto po-
aínáni roihodc!ho je potvrzena tím, ie neVydal registra,crd praaz hráci TlC",klos,
který nebyl trestán ani !lutou""ani cervenou kartou. Po delším vvsvetloválu a jednáni
,Nns tohoto hráce rozhodcí vydal.

Ba'"hfišti jsem videl vetšinu '"m1a.dýchhráci!. :Domnívámse, že rozhodcí má
mladé bráce vychovávat ke sportovnímu vV'stupovhi, zápas ridit v rámci prav1del a. DG
svým nesprávným a jednostranným rozhodováním vyvolávat v hrácích roztrpcenost a vedo-
mí krivdy. Dle mého názoru je na rozhodcich a J'18.nás starších odpoveanost, Jak v n.-
šem socialistickém státe se bude dále sPortovní ciDnost u mladé generace rcmjeto

Dovoluji si Vás požádati, a.bystesi pravdivost záporných ;j$vii, které uvá,.
dím overili a po overení, jak se sponomi výchova mladé generace a rizem. .fotbalových
zápasil provádet nemá, ucinili spravedlivé rozhodnuti.Pokud se doctu" 'tisku, že Vaše
rozhodnuti nebylo spravedlivé, jsem rozhodnut predat tento dopis kesverejDemd do
krajského, pripadni do celostátního tisku.

s. pozdravem Sportu zda-rl
Doporuceni!

tiloš Král;,
!lovi dIvdr~p.n

~ d:dr8J1y,J'



V Urbanicích dne 14.5.1979.

Okresní výbor C S T V

disciplinární komise fotbalového svazu

Par dub i c e .-------------

Vec: Návrh na potrestání hrácu vyloucených v utkání v Dolanech dne 13.5.1979.------------------- -----------------
Bezprostredne po skoncení utkání v Dolanech projednal výbor oddílu kopané TJ Start

Cyklos Urbanice, jehož clenové byli na utkání plne prítomni, otázku vyloucení hrácu

litery, Pavla Formánkaa Rudolfa.

Výbor zastává stanovisko, že rozhodcí Hlavatý toto~ležit' utkání ~ee+a naprosto nezvládl

a bežne prehlížel radu nebezpecných faulu. úmyslné ruky a jiné prestupky. V úvodu II.polo-

casu se srazili dva domácí hráci a za to byl na nás odpískán pokutový kop a v následujícím

okamžiku byl náš hrác vyložene tvrdým zákrokempodkopnut v pokutovémúzemí a rozhodcího

pištalka zustalá nemá jakož i predtím pri úmyslnémhraní rukou v pokutovémúzemí. Po

*..*.x.ka.iika,x~. techto okamžicích nastaly diskuse s rozhodcím, který ihned ukázal

našim dvemahrácumcervené karty a tak dovršil svoji nerozhodnost a neschopnost toto utkání
rídit.

Po skoncení utkání rozhodcí doslova ft utekl ft do kabin bez provedení jakéhokoliv nástupu.

Po príchodu našeho kapitána Rudolfa do kabiny rozhocího k podepsání zápisu a prevzetí

prukazek murozhodcí oznámil - s Tebou se nebavím, jseš pro nesportovní chován!vvyloucen
Inepodání rukyl a pošli sem svého zástupce. V tomto prípade ~znovu opakujemeVnástuphrácu
a podávání rukou nekonalo nebo' rozhodcí utekl do kabiny a kapitánu Rudolfovi vubes cervenou

kartu za tento ft údajný ft prestupek neukázal.

Dále má výbor k rozhocímu výhradu v tom, že svýmabsolutním neprehledem na hrišti zadržel

registracní prukaz jiného hráce, než byl vyloucen a dálo námmnohopráce tuto záležitost

vysvetlit.

Vzhledemk tomu, že sprosté urážení rozhodcího, jak je uvedeno v zápise není potvrzeno

a samotnýmihráci i okolními svedky, doporucujemeudelit hrác~mFormánkovi. literovi

maximálnepodmínenétresty a kapitánu Rudolfovi trest neudelovat.
~

Výbor oddílu kopané TJ Start Cyklo! Urbanice doporucuje, aby byl kompetentním orgánem csrv
posouzen vývoj utkání Sokola Dolany s Rohovl.8eléu, Rohoznicí a Urbanicemi, kde je se projevuje

zájem, aby mužstvo Dolan vyhrálo.

Urcitým ~kazem toho jsou i úryvky v casopise Zár v prubehu jarní souteže, jako Oolany jdou

za svýmcílem, Dolany jsou témer jistým postupujícím atd.

J".X5x~.xm~.x.

Pro dopresnení nekterých otázek se dostaví na jednání disciplinární komise zástupce našeho
výboru a zástupce kapitána.

Jsme s pozdravem -Sportu zdar !

Výboroddílu kopané TJ Start Cykies Urbanice



TJ START

Telovýchovná jednota S ta r t cyklos Urbanice
533 64 POŠTA LIPOLTICE

OKRES PARDUBICE f TEL. LIPOLTICE 92727 f TELEX 196 303

OkresDÍ výbor e S T V

to:bba.lovj sva.z Urbanice dne: 8.10.1979.

P a. r dub i c e . Vaše znacka:

------------------- Naše znacka-

Vyfizuje: Kub1zD.ék.

kopa..aéOdbor- oddíl:

vEc: Vyjádreni k Hsehranému utlWú v Rohovládové Belá dne 7.10.1979.
----------------------------------------------------------------

Dne 7.10.1979 jsme se dostavili k sehráni utkáni do Rohovl.Belé. Zs stra~
rozhodcího nám nebylo umožneno utkáni sehrát, jelikož jsme nedoložili ústriž-
kem složenq zaplaceni pokuty uložené celkem za nepodsta.tní a.dministre.t:t.vni
p"estupek v utkáni se Selm:t.cemia tím oprávnení uvolneni cinnosti, která aám
byla k 6.10.1979 zastavena.

X této situaci podáváme následující vyjádreni I

1/ Zprávu c. 17119 VFS OVCSTVze dne 28.zárí 1979 jsme obdrželi dne 3.10.1979
v odpolednich hodináct. .

2/ Podle platných zásad o hospodarení mezi socialisticktmi organizacemi pouká-
za.li jsme ,.1(..,,,, požadovanou pokutu ve výši 25,- Kcs složenkou pres spori-
telnu dne 4.10.1979.

3/ Výpis ze sporitelDJ a tím i potvrzenou složenku. obdržíme v tomto týdnu. Pri
bežném a správném uplatnováni mimopenežniho styku jsme si nemohli tudiž
ja.ktkoliv jiní doklad o zaplaceni do 7.10.79 opatrit.

4/ Jsme si vedomi, že v kompetentních "Meoh neni hovoreno o tom, že rozhe48+
jícim dokladem k uvolneni cinnosti je ústfUek e zaplaceni pokuty, který
opravDUje rozhodeihe pfipustit družstvo k utkáni. .

1/ Dále se omlouváme za to, že jsme nezaregistrovali výklad vyda.n; OV CSTVk temto zá1elitostem. .

5/ Dé.le poukazujeme na. :fqj tu skutecnost, že rozhodcí nepripravil ve svoji kabine
záp1s o utkání ~ nepožádal ka.pit~ mužstev k vyplnení soupisek hrácu a
nebyly doplne~ pfíciny nesehráni utkáni.

6/ Vzhledem k tomu, že jsme oka.mži.te po opoždeném obdrženi zprávy c.17/79
pokutu zaplatili a dodrželi termín, iádáme kompetentní orgán VFS o to,
aby nám bylo utkáni umolaeno sehrá.t dodatecne.--------

Jsme s pozdravem
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oddU kopaM.
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Vk.Nesouhlas $ pfestupem hráce Hutly Jif{ho a mm\ky proti ~estupu "'6!e UadefoyVladil!íra.p..,

Dne6.10. 19130obdrtel ,. odl kopanépodepsanýp'estupni Ustete hnth Hutly.na kterál
blui pfestup do TJ Sokol Vely.S t1lDtophtstupem ft e s o uhl a 8 f II' I

V toIIto roce j- uvolnUi do TJ SokolValy ji! hr6ceParoubka a v tOllto pfestupnimtermínu

.- souhlask pfestupuhf'áb Uadery.ikdylv tomtopfípadenesplnil~ povinnostivMi
fJa... oddlUu(neodevzdalbrank6i'skouv.fstroj.kterou mel ve své pai}.Pfi jednáni o pfestupu

Irele MadirycM 1.1D,.1980ústupc:i SokolaValy zkoumalidnest pfestupu ihr6ee tUtly.8ylo

jim jednoznaW 'eeeno,le tento prestup nepi'ipedév úvahu.Za..tichtookolnDsU se vyj6cl-iU.'
I. tedy prestup tUtl1 podávat nebudou.RovnHtak zaplatili výchovnepouzezahr"aee Uadiru.

SvGjslib nedodrhli ap'esq, Hutly poda1i.Samotnjhráe ,J1fi HuUa,s8 vyj4#U v tomSl\YSlu.

I. piCestuppodepsal proto.aby "mil pokojOod nov'ho trenéra SokolaValys.V'vry~kter.f bydli

v Jeho tesnémsousedství,. !e poc1ta1 s UII,le se pl'estup stejni neuskuteení.Utm ji"'.s.V .

tr6noval ješte v jaml sezone v na. oddílu ale pro rozpory s výboremTJa v.fboremoddílu
kopaú odešel do Valft.Protole z6stupci SokolaValy nttjec2\a1iserioaM a ani hrác Uadira

nesp1ftU svo.Jepovinnosti vRi nalemuoddUu,vyjecfuj81118se Jeobim pres.tupGmtaktOJ

S pfestupem hrtce Hutly z6sedni nesouhlasÚl8.0le jeho vyj6dfent _i oft'1fem6záJ8If do

Val0 p'estoupit a proto veríme,!e prestup nebudepovolena v nejkratš1 moInédobebudemoci

opit startovat za "'I odetU.V~aledku naieho stanoviska le ft 1.10.1980nebylo zaplaceno

za Iri& Hutlu ani výchovné.Dle~1.8Preatupniho ftídu zasU. s.Hutlovi jeho registra!ni.
prOku 16rovens kopU totDto našeho stanoviska.

V pfipadi hrice Uadiry s pi'estupemsouhl~s_.8yl0 .. jit zaplaceno ze strany TJ Sokol

Valy výchovnéve výii JOO,-Kes.Trv- pouzena toM,abys.Maderaodevzdalvelkerou vjatoj.
kterou dIadrIel od naleho odetnu do svoji P'&.JsIIIe toho názoru.!e pokudnevyrwn6 svoje z4-
vaky vRi nahau oddUu,rt8f81by být do t' dobyjeho pi\estup rovnil p0v01eft.

JsI\e s pozdravem

ft Sportu zdarB

r~
.

c

.

.

..

I

..

IJ '7e,:.-

.

,

.

:C'L'::; .~,.~.~..,

~~ \-~E~í;r:::~~~!
Kopie navidom!. s.ladin

s.Mla + t..prOku.

/k(
1)0--



]
/

TJ STARt"CYKLOSURBA.NICE- oddn kppam~ organizacnthopM)covnfka:ladtstavDeršák,
53364 lipetJ ice 75.

Rada_týdeníku ffGá!-
PAAHt\.

l)opCf"..tCene'.

.,""--

VáženI soudruzi..

náš oddn ~,T~ StanCyk10s Urbani<:ehraje l'f~ trfdu ti kcpaRéna okrese Pardubta.V ne-
deti dne 26.1:0.1980 jsmehráH na d_fm hrišti.., lipolt.ic:fch v pasledním ptXfzimtmkole
s rmdst~.TJ $oko1Rohovládwá8Šla.'DetesovarWr~odcí Drábekv 56.mInuteza stavu 6~: 1

prod~fytkáBfuk~n dle jeho vyjádfeJ\i ffpronedisci})l.iftovan_'.hostujfcfbo týnt". .
STI( WSfN csnr v Pa"'h:ld1 pripad prošetrovala za prftcmnosti r~fho Drábkaa zástup-
cu hostUj'dbo mužstva,tedy beznai( t.ícastt..Rozttcdla,že utkáni se a.mJlujea bude sefráno
znwu.týden. predahájerdm jamf cásti souteže.Dannfváme sezdá.le' wedených duvodU,ž.)teto
~lwcknrU nenf $pI"ávnéa proto Vámstrucne f}opfšece prljooh utkánf .~jdenám tJ vftezstvf
ani &dva body,protože mrpostup nep.'fmeta1~ hlaVne o sprá.vnost rozhQdftutf.l toho ou-
vodu chcemebýt obJekthmf pri popis. celého prfpadu. "

Zápas až do 4o.mlnuty probfta1normá'tnea v klldu,Potom.došloze strany hostu k pro-
testllm protiro$..tt rozhodefho~o'prestupku ve stredu hracf plQchy(bežnýfau1).Za .ne-'
mfstné erotesty dostalhráC. hostujfcfho týmuVosáblo!Jutou kartú.lhned po rozehrání te.,... ,

týž tri.c- nakopl bez.míce trice oomádeha byF1"OzhodCfmyyloucerr~Vtéto dobe byl stav utká;..
ní Hl.tfmt$ paneremskoncn i první polccas i kdyžse hrálo za výrazné pr_hy našehomuž-
stva". zmenestran. se reŠ&mLdstvoprosadilo streletkycrož squper psychiCkyneunesl a více -
nežl t hFe se hosté ..enova1IprQtestUm vUci ro%hodnutlm rozhodCl,.. a hrubé a J1eCIsté hre vU-
C

.

i da:rácfmhrácUmoZa
.

. ta si v)'Sloužill da1ší 4 žluté karty a v 70.minute byl vyloucen opet
za kopnutf,bez mf~ v pren.tŠéné.hrefFá.c hostf $'tecnta..V této dobe byl.stav utkánf"'4:1 pro
danác!.ftI t.ehoto okam!lkuztraiUa hra zjevne spor\bVnfchaJ!akter.rreOOthosté prestat i mft.
zájem9 hrua všemimožnýmiprosti'ed19še',%miŽiliJr zdrž~(_opáván! lml)'Slnézdriovánf',
memožPcvánfÍ'OZelrim.~swperi atd.').Vyvrtholenf nastalc)v aJ.minuté kdyžbraftkár .hos-
ti chytilmfc,potoži1 jej k levé brankovétyci,dal nanej nohu,spoluhráci jej tesm ebstou-
fi) i fAznemožnovallprfsWp k mfci souperi aftiž s6S&misnažili pokracovatve hre.Rozhoo-
cf hru preruši1 a.,z mfstaprestupkunarfonproti hostUmneprfsqývoln1kop.Rozehránitohot"O

. kopuhcstÉ .znetaOŽnova
.

~1i t(m,že odmftli zaujmout.Predep$i
.

.nou vzdá.lenosi.cximfce.Rozhodcína-
Hdn kapitánu hostf,že hrác} jeho mužstvamusí stát búdna fnnk~ cáfe anebové vzdále:-
nosti 9,15 li od mtá.a t jim urcn lhUtu pul minutYisUm,že nestane-1i se tak,zápas u-:
koncí.Protože host.éafti potan neaujal i predepsa.nouvzdálenost rozhodci ap! ska1,ukázal ru-
kou smeremdo k&bina tak zápas v 86.mlnute ukoncil.V této dobe byl stav 611 ~o danácf.
Dozápisu rozhocicfuvedl jako 'owed ukonceni"naprostouriedtscipl.inovanosthrá.cuhostí".
Je nutné ješte podotknout.,!ea:Cko'Hvukázal hostUmcelkém5 žlutých karet,do zápisu uvedl

- pouze3.l<ecti našich hrácu j$ treba. pricíst skutecnost,že se sb; v jednan prfpade nene-
chali vyPr'CNokovatk oplácení a neOyli potrestáhiani jednou kartou. .

Podle f'QZbcdnuUSTI VFSW cSTvPardubi.ce.zvere jnenémve zpráve Vrg c.191s0 ze .'.
1.12.1980 y clá.rtku234 se mFbuje sehrántno\tého utkánf Cykl9SUrbanice- RohovládOláBe:..
1á ni nákladyVfS r:JI.esrypfedzatlájením jarní casUsoutefe.Ustne námbylo naaktiw sde.o.
leno,že tak bylo rozOO:tnutQz dGvedu,žerozhodcf nevýCerpa1vŠ&d1nymožnosti jak zápas do-
brát ~,..~~~- do kOMea proto se nedotril0 ~ vinyrozhcdcfho. .

~ tGhonézoru,že STK~la cpym'1eated1to dOvedU:
1.Podt. Clánku

.
155Sovt~žn'horá

.

Ou ~opafÍé'.'ozbcdcf ukoncit utkáni správne a d
.

wod ~once...:
nf uvedl dQ dptsu.C't-.l55 rfk4f~i'-lt ~ ~~-f ~"!d~nebo dojde-U na hriš-

. I
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.< TJ Start CyklosUrbanice- oddft kopané.

VFS (JJCSjV

dtscipli_nfkomise- kOpat'lá

Jlráskova 29

PARDUBtCE

'leC:%Šflis "e .pohw.I)N anávrf\ f1a pótre$'tá"f hráce ~acla Jir.uw,vytoucenéhodcM 3:5.1981 'ti
mistrovském utkání IV.t"".y v kopané Sokol Tet-ov-Cyklos Urbat\lce.

Vzhledemf<tanu,že v..šem oddflu je v t>Q$lednfdt.ou se'lÓnád1vencvánazvýšená pozor-
"O'StpoliUcko- výtbo\mé ,práci a tedy' i souteži s1u$nosti.což se kladne projevuje pe-knjmu-
místením našeho ttlUžst~ 'ti tétosouteži!které v minuloSti patrilo k nejhorŠfm,byla bezprost-
redne ponávrat.u z.ut~í sV'DtánalltillWrádná'tIýborováa brácská sctWze oddnu kopané,která se
tfmtoprípadem zabýVata.Na této schUzibylhrácf Kasalovi v~em oddnu kopané jeho prtes-
tupek vytkftuf.s tJm,!eo$V;mnespoMCVhfmcbovánfmO$labn muhtvo nejet1 v ~e utk4ní,ale
zhrif jeho dobré postavení i v souteži slušnosti.Hrác Kasal se omluvit výboru i ke1ektiw
hráctj za svoje jednán! a svébo prestupku 1ituje.Nasvoji obhajobu uvedl,le bJl k ftedwolé-
n_zákJo&ku vyprcvokován hrácem soýpere.P«ilevyjádrenfrDZhcdcfho byl vyloucen za kopnutf
protibráce .beZmíce v prerušené bre.Zoašeho pohledu i z vyjf.dreftfhrRe Ka$a1av}1\lývá,že
do protitrice pouzestrcil rukama,nebot ten D'Ittbránil ve hre~~odcf Dostil,1de~ý utkánf
Nd U a byl k' jeho r{~enf. dele~ové presto, že je ctenem TJ Sokol Tetov a Flal1 tedy utkání
svého tmJzstva,.,i'erušil brv v dusledku bežného faulu našeho hráce{M Kasala),ttrác Kasal se
chtel rychle;v~titna svejemísto ve stredu obrany,ovšemhrác soupere mu'ti tombránU are-
ak~f Kasalabylocrto strcení spojené s Dpriri1tnOVá;nfm'*postiženého hráce za které nbledo-
val0 vylO,UéerifKasa'fa,který Se tomuto rozhodftutf podrídit bez jakýchkol iv dalšfch námitek
a d'~ipnnQvaneopustn hrad plechu.

V pru~hu ut1<án'f/vedl0Mše mužstvo brankou t 45.minuty O:l.V 50-minute jsme -dosáhli
jasné a regulérft{ wanky,kterou r~hodcf neuznal,protože prý míc neprešel Fes brankóvou
cárulZprotiáteku ci_cf vyr'óVnaU.VS8.:minutese ujali cf_tf vedenf' gólem~z_prímého,
vol1téhok~,když mfcprímo zkopu skoncil v naší branc:eaniž byl dán pekyake hre a 8fti!
se Jej dotkljiný hrác souperova nebo.šehomtJŽstva.ToHk na dokresleni prGbehuutkánf~
K vylouCfmI Ka$\la došlo v 80.mloote"kcfy již d_cf vedH 3:1.Pcdlwjeme se skutecnOsti,
že k utkání byl delegován rozhodcí,který je clenem domácího oddílu a který také svým ne-
presným rczbcdovárifmovUvldlnejen výsledek ale i prubeh Jinak ciste hraného zápasu.

, Tímne~cmloovat.provlnenf.šehobrácetate obJasnitokolnostt ,které svým.zpO-
sobea ~Hvnny jeho vylouc_f.Hrác1<8.-sa1patrf k našimneJsluš.nejšfmhrácum.Vdrasu naše-
ho mužstfB hraje aktivne od roku 1975;Stá.\e na mfste pi"ednfnostopera.P~1-enašicb záznama
by1za celou tuto dobu pot~estáft pouze jednou žlutoo kC}rtoua to dne 25.5.1980 v utkánf $
Cholticemi aebdržel ji mimojiné od rD%hodcfboDrabka. . . . .

Sprihtédnutfmk temto okolnostemnavrmje výbarcddnu kopané TJ STARTCVI<lOSUR~rH-
CE aby hrác Kasal bylpotrestánZ8Suvenfm cinnosti na 2 t.ýdny s podmínkoudo 30.6.1981.

S.portu zdal'I!! .

-
"" ,. !:

VLipolti~fch,dne 4.5.1981.
.............

-, I~~ ~ =.'

l[;q
' .,-" '.'. '

~

za vfbor'Cddnu kopané

f>~iiID~<:' tjv?<J.v)~ o to),I,t" 'I' rOf~Jt..ov,,- rof-..,~ /Jr(- !L:']
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Vec:námitka prGti neregulérnirr.u rozhodování rozhQdcíhe l:-alonciho

a výsle:ku utkání Cyklcs Urbnnice - ~oko16jezd.

Námitku podává 7:J STq?T Cy;":.SS U"Y_-:nC:::,odíl kopané.

Ja4na zástupcu:Zare1 ~yl1er,5J~ S' Liooltice 76,predseda oddílu

Q vedeucí mužstva,
~JislQV~eruák,5~J C Li ,oltice ~),org.prQc. Q

politickevjchovn$ pracovník.
Námitka je p~dáván~ prQti neregulérní&u rozhodnutí rozhodcího s.Ja-

na ~a1onciho Q proti výsledku utkfunt Cyklos Urb~nice - Sokol 1jezd,

které se hrálo dne JO.3.19~1v 17,00 v ~iplticích A skoncilo ví-
tezství: mužstva 30kol 6jezd 1::.
Stanovený vklad ve výši 1 :..,- ::c a byl poukázán na pdre su :V CSTv
Perdubice dne 1.9.1981.

rámitka je podáyána ~cdle c1.214 soutežního r1du kopqné,pís.b ~

ne základe porušení pravidel kopané - Pravidlo VI.

Adresa rozhedciho:Jan Palenci,GorkéhG 1170,53~0~ Iarduoice.

~vedecky jsou ochotni dále p?pisovanj príp~1 doložit tyto oso-

by prítomné v danJ okamžik ne hrišti v ~ip~lticích,kde se ut~~~í

hrálo: Stýblo Ladislav,53)54 Liooltice ~9 /kapitán mu~stvDI

~9sal Jirí,5)~ 64 Lipoltice 1,

KGhoutek Zdenek,5'=:5 01 PrelGuc,Vítezného únore 15(C

Q zástupci od~í1u uvedoni výbe.~ovnéž v zt?isu ~nen~ho ut~á
ni je tato námit~Q uvedeno.

Strucný popis pripQdu:

V 7~..inute dostRl ná& hrác prildávku ~ pOBtupov~l k orqnce

soupere.f.~zní ro~~od~í/oddílovJI siclnslizoval postavon! ~imo rdu.
Fczhedcí Palonci jej neresDektoval a rukou n~zn~covql pokracován! ve

hre.~á6 hrác dotáhl míc ~ brankové cJfe na hranici ~c~utovéhoúze-

mí,odtamtudodcentrovalzp6t a arlši ná~ hrác vstre~ilbranku, kterou

se llQše mužstvo uj'll'Jvedení 2:l.::tozhodc.í Palonci zt)pískel,ukáz~l do

stredu hrací plochy kac sDucasne odcházel e branku uzn~l.fo inter-



J

- 2 -
venei nekolika hr)cft mužstva hostí se šel "rAdit" s pcmezním l'ozhod-

cím/odd!lov$~a po této konzultaci ~;rok ~enil 9 ukázal na místo

Gdk!.J.dbyla branko dosQ~ena.I o n1ULitce našeho k.api t,ma, že pomezní

laik nemá signalizovat oetaveni mime hru a hlavn~ rozhodcí se s

ní~ nemá radit opet ul~zal do st:edu hraci plochy s tic,že branko pla-

tí.Následovala dale; intervence hostujic:ho mužstva za úcasti dru-
héhc odd:lového rozhodcího uprosti"ed hr9cf plochy o poté rozhodcí

Palcnci opet zmcnil rozhodn~tí a to tak,:e se rozehráv~loz mista

dosQ!ení branky/v prostoru pokutov~ho kopu/ a gol tedy neuznal.

rred utk~im upozorniloba pomezní,že nebude respektov~t signalizaci

postaven~ m~c hru.

lodle na~ehc n1zoru došlo k porušení pravidla VI,pokyny pro

spolupráci rozhodcího s pomezními rozr:odcími cl.2,4dst. b,o ta dile

Drevidlo V! - vJklad k pravidlu VI,cl.21 v tom smyslu,že se dotazoval

po~ezního rozhodcího na z,~lade intervence hr )ct...když už sJm rozhodl.

Neuznáním regulérnL branky ovlivnil další regu.lérnost zápasu.lo utk5ní

sveji chybu priznal p -edkapit~nem a vedoucím naGeho mužstva s t'::á!,

že C' osudu utk~ni rozhodne n~dr!zen.; or gm.
Vzhle-<eClli: tomu,:e byla z ivožn./m zpusobe:.poruGena regt.llérnost

utk:iní ~ ~d4me.aby toto utkmí bylo opnkOV'IllO.

Jsme

. .r'1. ...
oddíl kopané

Lipol tice,Jl.3.1J~a.

rrílohy:podací 1íste4lna vedoc~ ~3 So~ol jje~dl

ústrižel slo:enkv o zaracen~ vk}d~ 100,- Kcs.
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vte:ft4.4tkeproti n~op,,'vRIRemv .te,.tupotf"e9tan'''o "rte..
N'tllitku poclin,' TJ START Cn:lOS u~aA~fCE- odd' l topant..Jsou Je'

oprávneni zastuPo\lat:TyU..r Karei.,53364 LU'OLTICe "6 - _".darutaodd1lu,
D&t"Jék Ladistav,53364 lIPOlTtC;'75 - org.JJrac.

,~imitka ,. f,t(uf6u!na proti neopr6vnln6-.. sta,.tu 'r6fe t(orb.ta
Josef. v8istrovsk6mutkAn1 IV.tf"dyv kGPeM - p'etoufsko dne ?5.1~..
1981 II.Z1 .tdstY)' Soka laTetovli ryk losut'ritanice,kt.,., skon!i to 1: '<.

stanovený vklad ve výli 10ft,- K!$ byl pouktzan na adr4tsu fJV f$TV
poltovnt potJk/u:t~u dne 27..10.1981.

tdámitta je podtQfenastartu br6ce I:ol"bet., JO..fa,tt.rt byl
tr.stan a8 základl roz!.todnuti bt1C ze dne 15.10.t nepodmh,ibtým
vent. Einnostt ftB 4 t9Qft, v 4ob. 04 17.10. do 11.f1.19~1,ve'Itl.
utkáni v dresuaulstva Sokota Tetov.

Tato námitka b)"tavanesene "'ap1tánem mat.tv.Cykl..U,.banice $.$tt-
bt.ma je taktO' u"e~'u.v.'P'.. 3111nh6&o utk6ni..

~uistvo Soko'. Tetov nastoupilo do Z.pote!... $\ "výti &r6e..,
t..dajn6 Svobodou Josefee.1ento ftovth...'! 0'11.. neb,.t Svoboda ..'o$ef"
ale mfllojakoukotiv p9cbybnostto byt KorbetJf Josef.Nnedv 1..iftutl
2.potscasu byt fta tu.. skuteinost uP3'om..aalt.taC)it6nu f"Oz"od~i
Veaelka,který musdilit.,!ese vlc vyletf1 po vtk6ft1.aezppostfednl po
skoft!ent utkAni tapitlm dom6c1cb pode".at plevz.tt ..eghst...!,,1 cit p.."'"
kaa' a $, temito ibftedoielet..R02Iu,u.U"eeelke polecfevet potom fta stft-
ctaiicim b~áciprtftaz totežftostt,alete'" .8ujej odettl pf.d\o2ft.fe. se
'.orteLo o Korb.tll a nikoLiv o Svobodu ,. acel. 'istt a _t.o jakouko"iv
pocb)'bftost.Osobnl teti! KorbetQ zoa)' _ikt.,t !ienov6 ft81..bo oHf-lu"
kteft pracuJi" IOZ ~"eloue,kde dotyint Korbet. v .1nuto$ti pracovel.
JSOu to:tinhart Josef ~l.,S!36' tipottfce,

Tyller Keret,S3364 ltpoltice,
Vác lay&1c Ji i'i, 53501 ef'lob..

"'61.e jej osobni znai' .a.sttbl.o led'slav A Derllt. ladislav,kte'1byli
pf.tomni ~a..dl.nd DCK d~. 15.10.t.r."kde tJ,t ht"!E Korbel.- potrestia
zastavenim cinnosti na 4 ttdnynepQdmtnhl.,a tde s ni. o$chnl bovofff.f
'spoleanl se zástupci stik.,... ~i'etovfce 8s.lurtcou a statiek,..vliebni
tito uv.deni clenové na-eSto .odA" byt; tJ. utfdud v Tetovl ppttomni
a vllehnividitfI. hrlteKorbelR b,jt.

N.zaJimevé ftebyt. 8ft; kce dcmlctek furtk:c'o~lfG#j"ftov'tls.l-
'Ik:a,kt...t R6mpo utfc6ni sdlti..,!e M..'jalet nitiit." -Jsou st.jni
nic ptatni,pretofe 0\16vlecbno poglcu.

.Idáme proto o 8~ravedliv. vyletr-9ft' celé ud4lcutti,o,,,eettf znovu
opakujeme lestaf't petrestantbo fCorbel9 na ci.; 'str.hd pr6taz
tf uveden"m utk'nt je lIimo Jakoukoltv pochyb"ost,.. " v,."ten" z toho
v)'plt".ajic1ch zévl,.es v souladu se .nutl!,de Pádell a pravidly kopa,,'.

V Lipottictch,dne 27.10.19~1.
~"ilchY:J)odacl ttstek - prc Soket Tetcv

"_'''ilek o zapLac:erdvk tadu.
Na vfdomi:!OKOlT!TOY- odd.t kopané.

po-
zasta-
u..den"

I ~
I

TJ S7A!"1TCY/ílOS UUANJCE

~ ok~ Ponl"bi~

, ~~~7;f--
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I)oporu~ene.

Vee:odvoláni se proti pokute z ~L.23 zprávy~.6 1983-1984 a stano-

visko k nedohranému utkáni 1.kola lII.tridy Sokol Kojiee - Cyk-

los Choltiee ze dne 21.8.1983.

Za údajné nesplneni úklu vyplývaj1eiho z ~l.19 zprávy 5/83 byla
naiemu odd1lu kopané aložena pokuta ve výli 50,-K~s.Tato povinnost
byLa stanovena ve zpráve 6 1983-1984.Po provereni vlech skuteenosti
bylo zjilteno,že nál oddil kepané tuto svoji povinnost spLnil a po-
žadované informace jsme zaslali na trenérskou radu dopisem ze dne
25.4.1983.Z toho vyplývá,že neexistuje dOvod prol by mel nál oddil
tuto pokutu platit.Zasiláme Vám kopii tohoto dopisu.Po overeni nám
ji pros1m zallete zpet na adresu organizaentho pracovnika naleho oddilu.

Dále žádáme o konecné uzavreni utkáni 1.kola III.tridy sk.A
mezi mužstvy Sokela K4ice a Cyklosem Choltice,které bylo nedohráno
za stavu 1:2 pro nale mužstvo.DOvod predeasného ukoneeni byla inzulta-
ce hlavniho rozhodciho hrálim Sokola Kojice Brunclikem.Na základe
telefonického rozhovoru se s.Klemlou dne 24.10.1983 vyplynulo,že
toto utkáni bylo kontumováno na 0:3 ve prospech naleho mužstva,tj.

Cyklosu Chottiee.Proslme proto o oficielnt zverejneni této skutee-
nosti y nejbližl' zpráve VFS OV fSTV peéubice a o opravu tabulek v
~asopise Záre

pozdravem

~ r.-

JSlle s 'áiI ---"'---------------

Ing.Ladislav I.rlák
533 64 Lipoltice 75.

PriLoha:kopie dopisu ze dne 25.4.1983.
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IbpolUcene.

Vee$8tanovisko výboru oddílu kopaná k.cl.67 Zprávy c.l8 z 6.6.1985.

Vážení soudruzi,

Výbor oddílu kopané TJ Start Cyklos Choltice se na. své schdzi dne 15.6.19ó5 zabýval oputre-
ními,zverejnenými ve výšeuvedeném dokumentu a zaujmul následující stanoviako$
1.Pokuta. 50,- Kcs za. nenahl tišení ax z abecedy fotbalu$

K nahlášeni nedoiilo z jednoho prostého duvodu~ ex z abece.y f'otb:uu v našem. oddílu ne-
probehlo a tudíž nml1Oblo být ani vyhodnoceno.V podminkách vesnického oddílu je velLU. ob-

~ižné zabezpecit základní cimlost IWžstva žáktl nejen caturiáJ.ne ble i organ1gacne.~áci ma-- .Jí pri tl'én1ku k di3pozici jedon míc a jednoho trenéra,který pokládá za efektivnejší jinou
formu pripravy.Upozomujeme,že se jedná o dobrovolného pracovník&.,jehož cinnost u mužstva.
žáku. je hodnocena. volmi kladne. :ibmníváme se,že 28.s1áni fingovaných výsledku by bylo vctším
morálním pokleskem,než když nebyly za81~' žádné.Upo~ornujeme,že ~ce cužstvo žáku hraje

pod soucasným ved~ním od svého založení.Nestalo se,že bychom se nedoB~v11i k utkání z ja-
kéhokoliv duvodu,v~echqyzápasymužstvažákudona i venku byl~ VŽ~r or~~izacne dobre za.-

jišteQ, rovnež tak základní príprava žákt1 - samozrejJDt;v silne ztižaných ekonomických pod-
mínkách.Zastáváme názor, že za tohoto stavu uložená pokuta. neprospeJe vf.ci ale naopak poeko-
dí žákovský fotbal u nás tím, že se muže stát, že dobrovolný funkcionár prestane b~'t dobro-
volDim funkoionárem.Proto žádáme o prešetreni oe1é záležitosti & zruDeni uvedené pokut,y.
2.Pokuta lOO.-Kca za nedocržeDÍ termínu utk~ 19.kola utkáni dospelýoh,

K tomu uvádime ná8ledujícísve zpráve c.9 z )1.1.1985 byl uveden hraci den 10.5.1985.
Z hlediska. koordinace dopravy našich mužstev b~'l dle tohoto termínu dlouhodobe zajišten na ten'
to termín autobus a. utkáni 14.kola žáku bylo dohodou s Rohovládovou Belou presunuto na dopo--
1edne,protože vedoucí mužstva žáku je zá1~venvedoucimmužstva dospelých.Ve zpráve c.l1,cl)8
byla zmínka pouze o výjimkách a nikoliv o zmene hracího dne oproti zprá.vE! c,9.Proto jsme dne
10.5.1985 odjeli k utkání do Tetova.Ibmácí bez jakékoliv vzájemné domluvy byli k utkáni rov-
než pÍ'ipraveni.Nedontavil ae delegovaný eudí,lonem byl urcen laika zápas se v porádku odehrál.
~fe zpráve c.17 byly vyhlášeny kontum~ce a ve zpráve c.18 potom jeEte100,- Kcs pokuty.S tím

- i&ásadne nesoublaeime.Na~e mužstvo odjelo v dobré víre,že se máhrát 10.5. o cemž uaás prosved-
cilo,že i domácíbyli pripraveni.ŽádámeVás proto o prešetreni i tohoto prípadu a. zrušeni po-
kuty.Soucasná ekonomickásituacenám nedovolujepokuty platit.Jsme ré.d1,že dokážeme wbec
zabezpeci t v nanich podmínkách sport na. vesnici a veiíkeré povinnosti wci FS plnime,oceIl1Ž
svedcífakt,žev posledních letechnámnebylatuožena. žÁdná pokuta.

la záver chceme upozornit na jednu ekutecuo~tJnáš oddíl získal v lonskóm roce ~e svých
rad rozhodcího B.l,u~ko. Krále ;i'sn již v podzimní cásti rok.-u 19e4 ridi: nek~erá utkw a
zúcastnil se školení.Zatím nám není známo, že by náš oddíl dOHtal zpet popla.tek 200,..KcB
za rozhodcího,zE.:.:placený v roce 1981.

Rovnež Vám sdelu.jeme pro porádek dle zprávy l'.c146,že v našem odctílu odznak zdatnosti
neplníme a proto nemužeme nahlásit výsledky do '0.8.1985.

Za ,výbor oddílu kopané TJ Star& C,yklosCholtice

~
I

TJ STA:1i CYllOS ct!01.Tla

~ okres P.rdubice
~

V Lipo1ticích dne 21.6.1985.

Ing.Ladislav :E,rnrik

prec.soda odrli:.u kopané.
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5)1 65 hrdubice

Vecu\esouhlas s obe~em clánkd e.47 a 49 Zpráv.y c.l) 19$19tiS.

Dtvol to nám,abyohom vyjádfili náš né.zor ke DeDi a cot$ahu dvou výštt uvedených

clánkd a tím i k pokute,k~erou byl náš oddíl,dle na~ehG,n~oru neoprávnene,potrestán.

Celá záležitost se týká nedohranéhoutkéní TJ JZ]) Poohoden Lipolttoe-TJ Jokol Semin,

. kterj rozhodcí Dudhelka y 70.mi.nute za staw 1,,1 :ateobických ddvodliukonc11.n1koliv
prerušil ,jak je EfttmoVsnovcl.l') sA.V udeli dne 2) .,.19fli b)-lo skutocne nEI-pHznivé

poea.sí,které se však v prubehu utkání nezhoreilo.Podl. našeho ná-zoru sc utkání,i.kdy!

nepr:huivýoh ppdm:!.!lkách,dalo dohrát.' první rQda došlo k,porušem. ustanovení clánku

1" sl,:p1"Otože,rcJzhodci neurcil lhútu,bGhem nii se mel&. ucinit všechna opa.treni pro to,

&Dl 8e utkáni doh~~á1o.Bovnežsi nejsme vedomi.žádného poru~elÚ 1.1stu1oven!ól.l54 ~R.ve
kterém je sta.nove~o,ci tuji,w.. .jestliže SEloddíly nedohodnou,urcf nový termfr: spartomi!

. !Ji;"

technickákomise.pf1 siém nejbližšímzasedání.wZ toho vypljvá,!e si pripouštímo~noat

kdy se odof.1y nedQhodnou,ooi se ta.lc' stalo.Jení tam rovnež smínka. o tom,že když se nedo-

hodnou, 'bUdDU cli.soipli.nárne potrestány.

Z toho duvodu žádáme o zrušení pokuty sta.novent\ nám DOltv clánku 49 Zprávy c.l'.
Pokud jde o nový +.ermín utkání ,který mel$ dle &.154 si urCit sTI ale neurcila,navrhuJeme

utkám:( sehrát v pátek dne '.kvetna v 17,00 hodin na hrišti' v Lipol tioioh.Zárove~ iádáme

o delepci rozhodcího na tento termín, a o zverejneni tohoto t&rmínu v neJbližší zpráv~

VFS OV lETV.Otevren" z\\stává Ptázka,na. cí nákla,d1 se utkán!. sehr&.je,pl"Otože jak Jsme

uvedli,se zápas dal dohrát.Máme na DWeli nákla<\1' eouvisejiei s prípravou a. laj Dováním

b.rUíte ,nápoje pI'(l oba celL.:)',~ra.du rozhodcímu a praní dreau. IbvQlujem& si upozornit,

že naše Dová TJ,která byla založea& v tomto roce,nedostala od OV tJstrv e.ni kó'runu dota.d.

Jsme toho názo:.:u,l>e pi"i stanovováni pokut by se melo postupovat znacne, uvážlive,zoópovcdne

a objektivne.

V Lipolticíoh dne 5G4.19e6. S pozdravem ~04=~
I

TJ JI\} "OC" d y

@l?'f\7' . . "o ell UPOLTICE'..LV okres Pard
b'

~ u Ice

Ing.Ladisla.v 09reák

místopredseda. TJ


