
Fotbalová asociace České republiky 
Komise rozhodčích OFS Znojmo 

Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 14.5. 2015 

Přítomni: Peřinka, Adamov, Hrůza, Krška, Laštůvka, Richter, Vařacha 
Omluveni:  
Hosté: Nikolai L. 

1. KR bere na vědomí následující zápisy: STK č. 26, 27 a 28; DK č. 22, 23 a 24. 

2. KR rozšiřuje počet svých členů o pana Dušana Laštůvku, který bude odpovědný za zpracování hodnocení 
rozhodčích. Telefon jmenovaného je 731 452 781, e-mail dusan.lastuvka@seznam.cz. KR žádá VV o 
schválení nového člena. 

3. KR ukončila spolupráci s rozhodčím Reschovským z OFS Blansko. 

4. Na zasedání komise se dostavila zájemkyně o vykonávání funkce rozhodčího, slečna Andrea Stašková. Byla 
proškolena a splnila všechny podmínky pro okamžité delegování k mistrovským utkáním. Adresa nové 
rozhodčí je Dukelských bojovníků 146, 671 81 Znojmo. Telefon 722 472 676. 

5. KR informuje o konání vzdělávacího programu pro rozhodčí – základy práce s počítačem. Toto školení bude 
probíhat v budově OFS Znojmo. Zájemci ať se přihlásí do 18.5. předsedovi KR na telefonu 608 812 222. 

6. Hodnocení rozhodčích delegáty 
· Rozhodčí Šťáva, utkání Mikulovice – Rakšice. Výkon R hodnocen jako neuspokojivý. KR rozhodla 

omezit rozhodčímu delegace na utkání OP na 2 kola (21.+22.). 
· Rozhodčí Horký, utkání Jaroslavice – Hevlín. Výkon R hodnocen jako neuspokojivý. KR rozhodla 

omezit rozhodčímu delegace na utkání OP na 2 kola (22.+23.). 
· Rozhodčí Koudela, utkání Hatě – Starý Petřín. Výkon R hodnocen jako neuspokojivý. Na základě 

zprávy DFA a vzhledem k míře pochybení provedl předseda KR se jmenovaným pohovor. 
· KR na základě zpráv DFA chválí rozhodčího Nikolaie Petra za přístup a výkon v utkání Hostěradice – 

Moravský Krumlov „B“ a taktéž za přístup a výkon v utkání Božice – Olbramovice chválí rozhodčího 
Holíka. 

7. Chyby a nedostatky rozhodčích 
· Na jednání KR se dostavil rozhodčí Nikolai Lubor za účelem podání vysvětlení k utkáním Únanov – 

Mikulovice (chybně uvedené jméno vyloučeného hráče) a Křepice – Mramotice (nepodepsaný popis 
přestupku na zadní straně ZoU). Rozhodčímu byla omezena delegace na utkání OP na 3 kola (20.-
22.). KR také bere na vědomí připomínky oddílu SK Bayern Křepice k výkonu rozhodčího, které byly 
oficiálně zaslané tajemníkem klubu. 
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· Rozhodčí Záviška, utkání Troskotovice – Hrabětice. R odehrál utkání s neplatným zápisem o utkání 
(stará verze s logem ČMFS). KR upozorňuje rozhodčí, že jsou povinni vozit s sebou na každé utkání 
platný formulář ZoU. Bez potrestání. 

· Rozhodčí Fojtík, utkání dorostu Olbramovice – IE Znojmo „B“. U hráčů hostí chybí křestní jména. KR 
předává rozhodčího do DK s návrhem trestu 100 korun. 

· Rozhodčí Peňás Miroslav, utkání Šanov – Slup „B“. Chybný postup při udělování osobních trestů. 
Bude řešeno na letním semináři. 

8. KR ve spolupráci se sponzorem panem Slepičkou zadala do výroby novou sadu dresů, která by měla být 
k dispozici pro nový soutěžní ročník. 

9. Letní seminář rozhodčích OFS Znojmo se bude konat v neděli 28.6. v Tasovicích. Časový harmonogram bude 
upřesněn. 

10. KR schválila obsazení rozhodčích na 21. (per rollam), 22. a 23. kolo. 

11. Příští zasedání KR se bude konat ve čtvrtek 28.5. 2015 v 17:30 v sídle OFS. 

Zapsal Vařacha J.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 
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