
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 18.05.2018
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter, Adamov, Slabý  

             Omluveni :   Novák

Hosté :          Holík Jiří,  Horký Marek,  Moravec Martin,  Palát Jiří  a  Pikart David 

1. KR  bere na vědomí

sdělení o  “Přerušení činnosti na dobu neurčitou“  u rozhodčího:  STUDÉNKA  Miroslav, který byl ne-

dávno zařazen na listinu rozhodčích OFS Znojmo.

    

2. KR doporučuje 

všem “Rozhodčím“,  aby vůči svým kolegům byli loajální, kolegiální a zjištěné nedostatky v zápa-

sech  příp. v zápisech o utkání  ř e š i l i osobní cestou (či telefonicky) – nikoli formou stížnosti 

adresovanou komisím OFS ,  viz. zpráva STK č.24  z 25.04.2018  / Rozh : Palát, Fousek, Peřinka st./ 

KR OFS  Znojmo  bere uvedenou stížnost na vědomí     

3. KR  se zabývala

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 23 z 18.04.2018)  ohledně pochybení R: Večeřa Tomáš  v zápase

17.kola OP,  HOSTĚRADICE – SUCHOHRDLY ,  umožnění uvedení v ZoU hráče neodpovídající věkové 

kategorie.   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 08 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 24 z 25.04.2018)  ohledně pochybení R:  Petlach Lukáš  v zápase

16.kola IV.C třídy.,  DAMNICE – LECHOVICE ,  neuvedení doby hry 2.poločasu v ZoU – bez vysvětlení     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 09 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 50,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 25 z 02.05.2018)  ohledně pochybení R:  Reschovský Michal    

v zápase 14.kola  III.B třídy ,  TROSKOTOVICE – RAKŠICE ,  AR1 v ZoU veden současně i jako asistent do-

mácího družstva      

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 10 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši   150,- Kč     

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 25 z 02.05.2018)  ohledně pochybení R:  Ďurko Michal  v zápase

12.kola, IV.C třídy, DAMNICE – PRÁČE B ,  neuvedení doby hry 2.poločasu v ZoU  - bez vysvětlení      

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 11 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 50,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 25 z 02.05.2018)  ohledně pochybení R:  Pikart David  v zápase

14.kola  OP ,  LITOBRATŘICE – CHVALOVICE ,  zahájení utkání po uplynutí čekací doby bez jakéhokoliv 

zdůvodnění   

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 12 / 2018   

 prošetření ,  provedení pohovoru s R ,  finanční postih v souladu s pl.řády (sazebník pokut)

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 26 z 09.05.2018)  ohledně pochybení R:  Reschovský Michal  v zápa-

se OP dorostu ,  PŘÍMĚTICE - HOSTĚRADICE ,  neuvedení hlavního pořadatele v ZoU    

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 13 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 26 z 09.05.2018)  ohledně pochybení R:  Reschovský Michal  v zápa-

se OP dorostu,  TASOVICE – JAROSLAVICE ,  AR2 v ZoU současně veden jako trenér     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 14 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

4. KR  dále projednala

a) události, týkající se dorosteneckého utkání hraného mezi oddíly  HOSTĚRADICE – ŠTÍTARY, a to dne 

12.05.2018.  K prověření dění na zápase byl vyslechnut příslušný rozhodčí, který utkání řídil, a to  

(Krula Jaroslav).  Tento trvá na správnosti ZoU, s ohledem na potvrzení VD.

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo :

 členové komise KR berou protest v celém rozsahu na vědomí

 protest mj. nesplňuje potřebné náležitosti 

b) stížnost,  související s utkáním 21.kola III.A třídy hraného mezi oddíly  DYJE – PŘÍMĚTICE B, a to dne 

12.05.2018. K objasnění dění a událostí v tomto mistrovském zápase byl vyslechnut hlavní rozhodčí:  

Strapina Radek.  Dle názoru KR došlo ze strany R k nesprávnému vyhodnocení vzniklé herní situace, 

kdy při souboji hráčů o míč došlo k porušení  PF – pravidlo 12 , část 3 Surová hra  (viz. citace:  níže)

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo :

 interní  opatření  KR  vůči  R  z hlediska  delegování  k mistrovským  utkáním 

Surová hra = způsob hry, kterým je ohrožena bezpečnost soupeře nebo při kterém je použito nepřiměřené 

síly či brutality. Každý hráč, který v souboji o míč napadne soupeře zepředu, ze strany nebo zezadu s použi-

tím jedné nebo obou nohou a s nepřiměřenou silou, nebo ohrozí bezpečnost soupeře, se dopouští surové hry.



5. KR  provedla    

v souvislosti s událostmi, které nastaly v posledních zápasech a z hlediska nejednotného vyhodno-

cování a postupu R při porušení P12 (přestupky, provinění, postup-opatření) – krátké setkání s po-

zvanými rozhodčími z listiny OP. Toto setkání proběhlo před zasedáním komise KR dne 18.05.2018,

a to za účelem ujednotit posuzování pojmu (či přestupku)  “Surová hra“ a  “Hrubé nesportovní 

chování“  včetně správnosti udělování OT a popisu do ZoU. Tohoto krátkého proškolení se 

zúčastnilo celkem 5 rozhodčích (jmenovitě – viz. hosté).

6. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na víkendová utkání.  Dále projednala obsazení na následu-

jící soutěžní kolo.   

7. Termín a čas příštího zasedání členů KR bude upřesněn  -  po telefonické domluvě s předsedou.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




