
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 12.05.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter,  Adamov

             Omluveni :   Novák,  Slabý  

Hosté :       Strapina Radek

1. KR  sděluje

že s okamžitou platností  “v y ř a z u j e“  z listiny rozhodčích OFS Znojmo p. Šrámek Tomáš  a  Škárka

Filip ,  a to na základě  nesoučinnosti a  špatné  komunikace s příslušnou komisí ze strany uvedených.  

2. KR  dává na vědomí

změnu adresy u R: Fousek Miroslav. Nová adresa bydliště:  Znojmo, Pražská 43D

3. KR  se zabývala podnětem STK  (viz. zpráva č.26 z 10.05.2017),

 pochybení R: Penás Miroslav  v zápase 18.kola - IV.B tř. , SKALICE - DOBŘÍNSKO ,  porušení  P 6.36, 

tzn. vykonávání funkce AR1 osobou mladší 18 let

     Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 4 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 pochybením R: Reschovský Michal   v zápase – OP dorostu, HRUŠOVANY / J – JAROSLAVICE,  neuve-

dení hlavního pořadatele (HP) v zápise o utkání (ZoU)   

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 5 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

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

 pochybení R:  Pikart David  v zápase 20.kola - III.B tř. , BŘEŽANY – OLBRAMOVICE A , asistent rozhod-

čího (AR2) uveden současně jako hráč host.družstva

     Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 6 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

4. KR potvrzuje: „Rozhodnutí KR OFS Znojmo č.3 / 2017“ uvedené v zápise ze zasedání konaného dne  

28.04.2017.



5. KR  provedla

pohovor s R:  Strapina Radek  týkající se skutečností z mistrovského utkání 18.kola - III.A třídy, hraného 

dne 22.04.2017 mezi oddíly JEVIŠOVICE B – DYJÁKOVICE.  Přítomný rozhodčí vysvětlil postup při zranění hráče 

klubu SK AJAX Dyjákovice.

                                                                                      

6. Pochybení a nedostatky rozhodčích :

 20.kolo,  Hrádek – FK Znojmo B,  R: Peřinka Jiří st,  v ZoU chybí doba hry 2.poločasu

(zapsáno ve zprávě R)

 20.kolo,  Práče A – St.Petřín,  R: Horký Marek,  chybný popis přestupku vylouč.hráče

(správný popis ve zprávě R)

 18.kolo,  Slup B – Práče B,  R: Ďurko Michal,  není zapsána doba hry 2.poločasu

(doba hry zapsána ve zprávě R)

 18.kolo,  Miroslav C - Petrovice,  R: Fojtík Rostislav,  není zapsána (uvedena) doba hry

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).

7. KR schválila změny v delegacích rozhodčí na 21.kolo (OP, III.tř.), 19.kolo (IV.tř.) a v obsazení mládeže. 

Dále předběžně projednala obsazení na další následující soutěžní kolo. 

          

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

dodržování zásad při vyplňování ZoU.

9. Příští zasedání členů KR se bude konat   26.05.2017  / pátek /   od  17,00  hod.  v sídle OFS.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




