8.10.2017 6. kolo MSDŽ skupina „B“
Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice – FK Nové Sady 0:6 (0:3)
Rozhodčí: Nejezchleb Miroslav – Stloukal Zbyněk, Flek Jaroslav
Diváků: 40
Góly:
9. 0:1 Mokrušová Michaela (Nové Sady)
16. 0:2 Plocková Eva (Nové Sady)
30. 0:3 Mokrušová Michaela (Nové Sady)
48. 0:4 Kopečková Martina (Nové Sady)
56. 0:5 Nováková Romana (Nové Sady)
80. 0:6 Mokrušová Michaela (Nové Sady)
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina – Musilová Martina, Vágnerová Vladimíra, Klímová Dana, Ptáčníková Nikola,
Zouharová Marie – Sehnalová Kateřina, Čtvrtníčková Romana (K), Konečná Iveta, Čechová Karolína
- Braunšlegerová Ivona
Na střídání: Bayerová Anna, Šimek Michaela, Kejíková Jana, Kovářová – Kalábová Barbora,
Za tento zápas se hráčky nebudou známkovat.
Ti co známkování dělají, se omlouvají, ale měli plné ruce a hlavu jiných starostí.
Naše střídání:
10. Kalábová za Klímovou.
27. Šimek za Sehnalovou.
43. Kejíková za Zouharovou.
46. Klímová za Kejíkovou.
50. Sehnalová za Čtvrtníčkovou.
Hráčky Nových Sadů:
Ondruchová Adéla – Smičková Věra, Kopečková Martina, Tichá Tereza, Nováková Romana,
Slaninová Jana, Plocková Eva, Mokrušová Michaela (K), Hrabalová Petra, Barošová Sára, Šimková
Lucie
Na střídání: Harenčáková Romana, Nemerádová Viktorie.
Ostatní výsledky 6. kola:
Vlkoš – Velké Pavlovice 13:1 (5:0)
Góly:
Novosadová Edita 3, Aujeská Silvie 2, Polešovská Jana 2, Strmisková Monika 2, Sležková Julie 1,
Dohnálková Lucie 1, Koplíková Lenka 1, Svatošová Aneta 1 – Rathouská Iva 1
Držovice – Mostkovice 0:7 (0:5)
Góly: Domesová Marie 2, Jančíková Kateřina 1, Karafiátová Lenka 1, Pereira Soares Solange 1,
Koudelková Kateřina 1, Ošťádalová Nikola 1
Vsetín – Mutěnice 8:0 (4:0)
Góly: Pernicová Kateřina 2, Petruželová Adéla 2, Marková Klára 2, Rýdlová Sabina 1, Krčmářová
Jaroslava 1

Zápis do historie (od Ladě Zřídkaveselého):












Nejvyšší prohra doma od 23.5.2010 - 1:7 s Horními Heršpicemi.
100. zápas doma.
50. zápas na podzim doma.
60. prohra v I. poločasu celkem.
360. obdržený gól celkem - v 80. Mokrušová na 0:6.
170. obdržený gól na podzim celkem - v 56. Nováková na 0:5.
70. obdržený gól na podzim doma - ve 30. Mokrušová na 0:3.
180. obdržený gól ve II. poločasu celkem - v 56. Nováková na 0:5.
80. obdržený gól ve II. poločasu doma - v 80. Mokrušová na 0:6.
140. obdržený gól - Kateřina JALOVÁ - ve 48. Kopečková na 0:4 z pokutového kopu.
Čtvrtý neproměněný pokutový kop týmu - Ivona BRAUNŠLEGEROVÁ - v 83. za stavu 0:6.

Smičková se směje.

Předem se musím omluvit, že dnešní report přímo z utkání bude občas neúplný. Prostě jsem to
nestíhal všechno sledovat. Kdo byl na zápase, ví určitě proč. Byly bohužel i jiné starosti než fotbal.
Tento zápas potvrdil můj názor, že s nízkým počtem hráček nejde hrát vyšší soutěž i přesto že
se na aktivu žen, na sociálních sítích a schůzkách fotbalových oddílů stále apeluje na divizní týmy, aby
se zapojily do MSLŽ. Pro budoucnost ženské kopané. Dlouhodobě se potýkáme s nízkým počtem
hráček a na zápasy nám jezdí vypomáhat hráčky, které v současnosti netrénují. A když přijde zranění?
Také mi připadá, že čím výš v tabulce, že čím vyšší soutěž, tím vyšší ambice trenérů a hráček.
Je potom možné, že za vidinou toho nejlepšího si někteří neuvědomují, co mohou způsobit tyto jejich
ambice v lovu za co nejlepším výsledkem. V lovu, kde člověk přestává být člověkem. Ztrácí se duch
fairl play a na to doplácí týmy, ve kterých jsou fotbalistky od začínajících háček (od 15 let) až po
maminky. Týmy, které chtějí mít také úspěchy, ale hlavně hrají fotbal pro to, že je to baví a že jsou
v dobrém kolektivu. Kde toto chybí, přebývá něco jiného.
Hosté přijeli s ambicemi dnes vyhrát a to se jim povedlo. Na střídačce mají dvě hráčky. Tak
jako náš tým, prohrály Nové Sady s prvním celkem ze Vsetína, ale remizovaly s Olomoucí. Jednalo se
tedy o souboj o druhé místo v tabulce. Nové Sady ukázaly, že si dovedou dát pěkné přihrávky, snažily
se často zakončovat a často posílaly míče za naši obranu po zemi i vzduchem, hlavně na kapitánku
Mokrušovou. Jalová, která chytala se zraněným prstem, měla dnes dost práce. Ale ani ta však
nezabránila vysokému přídělu branek v naší síti.
Nám dnes chyběla Svobodová, která má na podzim již stop díky zraněnému vazu z Mostkovic.
Bayerová byla napsána na střídačce, ale jako morální podpora děvčat, protože její zranění z domácího
zápasu 17. 9. jí zatím neumožnilo ani trénovat. I přesto jsme měli nejvíce hráček na střídání, ze všech
podzimních zápasů. Ale již do základu opět postavil trenér netrénující Musilovou. Druhá netrénující
Michaela Šimek byla na střídačce s Kalábovou a Kejíkovou. Obě netrénující žádáme skoro každý
týden o pomoc, protože máme problémy s počtem hráček. Proč, jsem se zmínil v prvním podzimním
reportu. Ze soboty na neděli pořádaly již po sedmé fotbalistky Kotvrdovic burčákovou zábavu. Té se
jako pořadatel nezúčastnila Braunšlégerová, Kalábová, Kejíková, Musilová, Vágnerová. Ostatních
sedm ze základní sestavy bylo pořadatelkami na zábavě. Sraz na hřišti byl v 11:15, takže dostatek času
si odpočinout.
Průběh.
Hostující tým je od začátku po fotbalové stránce lepší a zaslouženě vyhraje. My až tak
nebezpeční nejsme. Bohužel ten příděl neměl být tak vysoký, protože hostující hráčky využily kromě
naší slabé hry, také špatný výkon rozhodčích při posuzování postavení mimo hru. Rozhodčí mají na
kontě i neodpískané fauly.

3. Hráčka hostí Hrabalová má první gólovou příležitost. Obloučkem přehazuje Jalovou, ale na štěstí
pro nás trefí břevno!
6. Faul na Čtvrtníčkovou u laviček.
7. Faul na Klímovou, která musí být ošetřena mimo hřiště. Hrajeme v deseti hráčkách. Přeskupíme
řady a čekáme, jestli Klímová nastoupí.
9. 0:1- Přichází první gól hostí z kopačky kapitánky Morkušové ze středu hřiště.
10. Místo zraněné Klímové jde na hřiště Kalábová. Ta jde hrát na svůj klasický post krajního obránce.
Soupeř má stále více ze hry a my toho směrem dopředu moc neukážeme.
16. 0:2 – Na mé úrovni, kde se dívám do hřiště, je uprostřed hřiště v ofsajdové pozici hráčka Nových
Sadů, kterou tam správně nechala naše bránící hráčka. Z poloviny hostí letí míč na střed hřiště směrem
na naši bránu. Za míčem ihned vybíhá tato hráčka a naše bránící hráčka. Souběžně s naší hráčkou běží
druhá hráčka hostí, která je nakonec u míče první a překoná Jalovou. K našem úžasu je gól uznán a
Plocková se může radovat z gólu. Pomezní rozhodčí Stloukal Zbyněk naše protesty nepřijímá a stále
opakuje, že ofsajd nebyl, protože se hráčka v ofsajdové pozici nedotkla míče. Ale že běží za míčem na
naši bránu a zasahuje do hry obránce, asi nikoho nezajímá!
20. Nové Sady faulují asi 35 metrů od vlastní brány. Přímý kop zahraje Čtvrtníčková, míč letí na střed
brány a pro brankářku Ondruchovou není velkým problémem míč chytit.
22. Po falu Kalábové na druhé straně hřiště, kousek za velkým vápnem, následuje přímý kop Nových
Sadů. Mokrušová zvolí centr na protilehlou stranu pokutového území, ale pochopení u spoluhráček
nenajde.
26. Střela hostí vedle naší brány.
27. Střela hostí nad naši bránu. Následuje střídání v domácím týmu, Šimek jde na hřiště místo
Sehnalové, která není zcela úplně fit, nestačila se doléčit nachlazení z minulého týdne.
28. Další střela Nových Sadů v podání kapitánky Mokrušové vedle naší brány.
30. 0:3 – Tentokrát se již kapitánka hostí nemýlí. Mokrušová chce vystřelit přímo bez zpracování, ale
její úmysl se změní a míč má u nohy. Střelou po zemi k tyči zvyšuje vedení hostí.
Místo toho, aby si hostující tým užil fotbalu po celý zápas, protože musel vědět, že jsme dneska
neškodní, tak zvolil taktiku, chceme za každou cenu vyhrát. Přichází série faulů.
32. Faul na Zouharovou na polovině hřiště.
35. Zbytečný a nevybíravý faul na Michaelu Šimek u lajny. Pochopitelně se nám to na střídačce nelíbí.
Ale ze sousední střídačky je nám to vysvětleno „ že to k fotbalu patří“: Názory co je fotbal se asi různí.
36. Michaela Šimek posílá střelu na bránu Nových Sadů, míč proletí nad bránou.
37. Faul na Braunšlegerovou na polovině hřiště.
38. Další faul na naši kapitánku na dostřel brány. Sama Čtvrtníčková posílá z přímého kopu míč na
bránu hostí. Ondruchová míč neudrží, ale než se k ní dostanou dobíhající hráčky, stačí jej chytit.
41. Přichází okamžik hrůzy pro Marii Zouharovou. Hráčka, tenkrát v dresu Kostelce, která
v listopadu 2016 po zapískání hrubě zfaulovala právě Zouharovou a dostala za to kromě červené karty
také tři zápasy stop má dnes opět svůj den.
A opět na stejném místě, jako loni. Míč si Zouharová posune po lajně a chce pokračovat v pohybu za
míčem. Přibíhá hráčka hostí Smičková Věra a bez zájmu o míč kolenem zasáhne pravé koleno Marie.
Hlavní rozhodčí nechal zákrok bez povšimnutí. Bude se házet aut. Zouharová musí být ošetřena a
přenesena do kabin, později odjíždí společně s Čtvrtníčkovou na pohotovost. Smičková nejeví žádný
zájem o ležící hráčku a pouze se usmívá.
Hlavní sudí po utkání nepřistupuje na připomínky vedoucího mužstva domácích a do zápisu
napíše: D11 - zranění pravého kolena v souboji o míč a hráčka utkání nedohrála. A proto podávají
ženy Kotvrdovic Protest přímo v systému FAČRU na internetu. Jeho celé znění najdete na konci
reportu. Bohužel ani hostující tým si nechce připustit, že bylo něco v nepořádku a pouze na svých
stránkách zveřejní prohlášení: Pokud celý manšaft jde v sobotu večer před zápasem na zábavu, tak se
pak nikdo nemůže divit, že se v zápase sotva drží na nohách, neustojí žádný souboj a díky svému
vyčerpání si pak hráčky přivodily svá zranění samy. Je mi to líto, ale na novosadský tým se v tomto
opravdu svést nic nedá, ba naopak - zahrál výborný fotbal, a o to jim šlo především

Pokračování reportu.
43. Střídání, místo Zouharové nastoupí Kejíková.
Do druhého poločasu se vrátí na hřiště Klímová za Kejíkovou pro kterou není návrat vůbec příjemný,
protože hlavní rozhodčí jí odpíská faul v pokutovém území a ….
48. 0:4 – Kopečková Martina z penalty zvyšuje vedení Nových Sadů.
Možná za dvě minuty, nevím přesně, máme další vážnější zranění a to naší kapitánky Romany
Čtvrtníčkové. Nejedná se o cizí zavinění. Od této chvíle omluvte neúplnost ve sledu událostí. Nebyl
jsem občas ani na hřišti …
50. Místo Čtvrtníčkové jde na hřiště Sehnalová.
?. Jalová vyráží střelu hostí na rohový kop. Z něho k ohrožení naší brány nedojde.
?. Přímý kop Konečné proletí nad bránou Nových Sadů.
56. 0:5 – Nováková Romana dává pátý gól hostí.
Od 66. minuty pokračuji v psaní poznámek a reportu.
66. Sehnalová má možnost dvakrát skórovat, ale Ondruchovou nepřekoná.
69. Faul na Čechovou u lajny. Přímý kop Konečné je umístěn na přední tyč. Zde hlavou Smičková
odvrací na rohový kop.
70. Rohový kop zahraje opět Konečná na přední tyč, ale bez našeho zakončení.
71. Faul M. Šimek na polovině hřiště.
74. Faul na Ptáčníkovou v našem pokutovém území.
75. Jalová chytá střelu hostí po zemi k tyči.
76. Hosté mají rohový kop, bez zakončení a za chvíli další rohový kop, taky bez ohrožení naší brány.
77. Střela Nových Sadů po zemi jde vedle.
80. 0:6 – Přestože se diváci a naše hráčky obrany dožadují postavení mimo hru, pomezní nereaguje a
Michaela Mokrušová stanovuje konečný výsledek utkání.
81. Faul na Braunšlegerovou. Že hlavní rozhodčí píská faul, rozhodí funkcionáře z hostující lavičky,
který na něj volá: „ Pane rozhodčí, vždyť stojíte u toho!!!“ Já jsem nepochopil pointu.
Přímý kop Klímové trefí ruku bránící hráčky, nepíská se, i když míč změní směr pohybu.
82. Faul na Čechovou na rohu velkého vápna. Přímý kop nám gól nepřinese.
83. Braunšlegerová se postaví k míči a bude chtít dát gól. Má totiž velkou možnost, kope penaltu. Ale
k smůle dnešního dne překopne bránu hostí!
84. Hosté trefí tyč brány Jalové při dorážce, gól z toho není.
90. Poslední událost je ta, která provází celý zápas. Faul a to dokonce i na Kalábovou. Faul nebude,
rozhodčí Miroslav Nejezchleb ukončuje utkání a naše trápení.
TOMM
Výsledky 7. kola:
Kotvrdovice – VOLNO
Nové Sady – Držovice 5:0 (3:0)
Góly: Kopečková Martina 2, Mokrušová Michaela 2, Smičková Věra
Mutěnice – Olomouc B 2:0 (1:0)
Góly: Jansová Yvonne, Lysáková Lucie
Mostkovice – Vlkoš 1:7 (0:4)
Góly: Domesová Marie – Novosadová Edita 2, Svatošová Aneta 2, Sležková Lucie, Dohnálková
Lucie, Koplíková Lenka
Velké Pavlovice – Vsetín 1:14 (0:9)
Góly: Rathouská Iva – Rýdlová Sabina 5, Petruželová Adéla 4, Krčmářová Jaroslava 3, Kocurková
Daniela 1, Pernicová Kateřina 1

Protest domácích

Protest dle § 62 SŘF, článek 14 – Protest a odvolání, odstavec 2d.
Dle našeho názoru hlavní sudí špatně vyhodnotil situaci na hřišti, po které následovalo zranění, ošetření a
transport domácí hráčky č. 11 do nemocnice. Nejednalo se o souboj o míč, jak je uvedeno v zápise. Míč si
domácí hráčka č. 11 posunula po lajně a chtěla pokračovat v pohybu za míčem. Přibíhá hráčka hostí č. 2 a
bez zájmu o míč kolenem zasáhne pravé koleno domácí hráčky č. 11. Míč končí v zámezí, hosté mají autové
vhazování. Hlavní rozhodčí nechal zákrok bez povšimnutí a umožnil ošetření domácí hráčky č. 11
zdravotnicí. Hostující hráčka nejevila žádný zájem o ležící hráčku.
Považujeme předešlé události za špatně posouzené od hlavního rozhodčího. Dle našeho názoru se jednalo o
úmysl hostující hráčky zfaulovat domácí hráčku. Na připomínky vedoucího mužstva domácích po skončení
utkání při potvrzování zápisu hlavní sudí nepřistoupil, pouze mu doporučil, ať podáme protest. Nejedná se
nám o změnu výsledku, pouze apelujeme na to, aby platilo to, co je uvedeno v Pravidlech fotbalu u
rozhodčích, kde je uvedeno, že rozhodčí posuzuje hru dle Pravidel fotbalu a „v duchu hry.“
Chceme prošetření události proto, aby rozhodčí chránily zdraví hráček a včas zasáhli u těch hráček, co
nehrají fair play.
Protest byl podán 09.10.2017 21:04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Něco pro rozhodčí:

Z fotbalových pravidel
 ofsajdová pozice není sama o sobě porušením pravidla
 hráč je v ofsajdové pozici, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než
předposlední hráč soupeře
 hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy, jestliže v
okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, je podle
názorů rozhodčího aktivně zapojen do hry (a právě výklad tohoto pravidla doznal
změny)
Zdroj: https://fotbal.idnes.cz/zmeny-fotbalovych-pravidel-ofsajd-d5w/fotbal.aspx?c=A130716_125008_fotbal_pes

