
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 28.04.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter, Slabý 

             Omluveni :   Adamov, Novák,  

Hosté :       0

1. KR zařadila na listinu pro řízení zápasů v Okresních soutěžích nového rozhodčího : p.  Klučka Ondřej

mob. 728 893 490. Jelikož tento rozhodčí má splněny podmínky potřebné k vykonávání funkce R, AR a 

došlo ze strany předsedy KR k jeho potřebnému proškolení – bude následně OÚ delegován k zápa-

sům. 

    

2. KR  bere na vědomí 

 žádost VV o obsazení mezinárodního turnaje U13  konaného dne 11.05 2017. 

      (Bratislava - Trnava - Brno – Znojmo)    

3. KR  sděluje, že dne  04.05.2017  se bude konat  VPR  pro mladé, perspektivní rozhodčí OFS. KR oslovila 

vybrané rozhodčí, kdy účast na tomto školení bude na základě jejich zájmu a po domluvě s předsedou 

KR (p.Peřinka Jiří)

4. KR  se zabývala 

 podnětem STK  (viz. zpráva č.23 z 19.04.2017)  ohledně pochybení R: Petrucha Martin v zápase

15.kola – IV.A tř. , VRANOV n/D – FK ZNOJMO C ,  umožnění vykonávat funkci AR1 hlavnímu pořadateli. 

Rozhodnutí KR :

 podstupuje vyřešení pochybení R příslušné komisi JmKFS Brno

 podnětem STK  (viz. zpráva č.24 z 26.04.2017)  ohledně pochybení R: Fousek Miroslav v zápase

18.kola - III.B tř. , VEDROVICE - PROSIMĚŘICE ,  umožnění vykonávat funkci AR1 hlavnímu pořadateli.

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 2 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)

 pochybením R: Ďurko Michal, ke kterému došlo v mládežnickém zápase  14.kola - dorostu,

HRUŠOVANY – BOŽICE,  neuvedení hlavního pořadatele v zápise o utkání   

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 3 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)



 písemným vyjádřením oddílu  SK AJAX DYJÁKOVICE, a to na základě zahájení DK OFS Znojmo týkající 

zjištění skutečností v mistrovského utkání 18.kola - III.A třídy, hraného dne 22.04.2017 mezi oddíly

JEVIŠOVICE B – DYJÁKOVICE

Rozhodnutí  KR :  

 předvolává rozhodčího  (p. Strapina Radek )  na příští zasedání konané dne 12.05.2017

                                                                                      

5. Pochybení a nedostatky rozhodčích :

 17.kolo,  St.Petřín – M.Krumlov B,  R: Nikolai Petr,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.

 17.kolo,  Božice – Mikulovice,  R: Strapina Radek,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.

 18.kolo,  Dobšice B – Hrádek,  R: Peřinka Jiří st.,  chybně zapsané střídání u hráčů dom.družstva

 18.kolo,  Bohutice – Olbramovice,  R: Peňás Mir.,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.

 15.kolo,  Jezeřany B – Miroslav C,  R: Kněžíček Václav,  nezapsaný počet diváků + doba hry 2.pol.

Rozhodčí jsou povinni popisovat porušení P12 (přestupky a provinění) dle vydaného metodického poky-

nu 02 – 2016. Při opakovaných pochybení či zjištěných nedostatcích v Zápisu o utkání přistoupí komise 

KR k postihu provinivších rozhodčích , a to v souladu s platnými řády (předpisy).

6. KR  provedla (prostřednictvím předsedy komise)  pohovor s rozhodčím  Reschovský Michal,  a to na zá-

kladě jeho nevhodného chování či jednání vůči funkcionáři OFS  (předsedovi STK)

7. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na 19.kolo (OP, III.tř.), 17.kolo (IV.tř.) a v obsazení mládeže. 

Dále projednala obsazení na následující soutěžní kolo. 

8. KR  bere na vědomí 

 žádost VV o obsazení mezinárodního turnaje U13  v kopané konaného dne 11.05 2017. 

      (Bratislava - Trnava - Brno – Znojmo)    

 zahájení disciplinárního řízení ohledně neoprávněného startu domácího hráče v utkání 18.kola, III.B 

třída,  č.ú.A2B1805, hraného mezi odd. VIŠŇOVÉ – H.KOUNICE B,  R: Šťáva Jaromír

          

9. KR  důrazně  upozorňuje  všechny rozhodčí na důsledné dodržování PF – pr5, pr6,  RS – § 50 – 51 a na

dodržování zásad při vyplňování ZoU.

10. Příští zasedání členů KR se bude konat   12.05.2017  / pátek /   od  17,30  hod.  v sídle OFS.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




