
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 13.04.2018
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter, Adamov, Novák  

             Omluveni :   Slabý

Hosté :          Studénka Mir.

1. KR doplní na listinu R pro řízení zápasů v Okr. soutěžích rozhodčího :  STUDÉNKA  Miroslav.  Jelikož ten-

to rozhodčí splnil veškeré podmínky potřebné k vykonávání funkce R, AR – bude dle potřeb obsazo-

vacího úseku delegován k mistrovským (či pohárovým) utkáním.

    

2. KR doporučuje 

 všem “Rozhodčím“ dostavit se k mistrovským utkáním (zápasům)   n e j p o z d ě j i  30 minut před 

úředně stanoveným začátkem zápasu  (chystaná změna v RS OS  2018 / 2019)

3. KR  upozorňuje 

 všechny  “Rozhodčí“  na nutnost uvádění v ZoU všech zjištěných nedostatků týkajících se vybavení či 

zařízení hřišťě a areálu stadionu (např. nevyhovující kabiny pro R aj.)    

4. KR  se zabývala

 nedostavením se R :  Vomela Vlastimil  k mistrovskému utkání (A3B 1403) - IV.B tř., hraného mezi 

oddíly  TRSTĚNICE – BRANIŠOVICE ,  a to dne  08.04.2018. 

                             Rozhodnutí KR OFS Znojmo  

 příslušná komise bere na vědomí vysvětlení a omluvu výše uvedeného rozhodčího, bez dalších

opatření 

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21 z 04.04.2018)  ohledně pochybení R: Koudela František  v zápase

13.kola IV.B třídy.,  PROSIMĚŘICE B - LODĚNICE , AR2 v ZoU uveden současně i jako hráč hostu-

jícího družstva.   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 01 / jaro 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21 z 04.04.2018)  ohledně pochybení R:  Vomela Vlastimil  v zápase

13.kola IV.A třídy.,  GREŠLOVÉ MÝTO – VRANOV / D ,  AR1 v ZoU veden současně i jako asistent trenéra 

domácího družstva     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 02 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21 z 04.04.2018)  ohledně pochybení R:  Ludvík Aleš    v zápase

13.kola  IV.B třídy ,  OLBRAMOVICE B – VIŠŇOVÉ B ,  AR1 v ZoU veden současně i jako hráč dom. oddílu a

neuvedení doby hry 2.poločasu      

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 03 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši   200,- Kč     (t.j. 150 + 50)

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

                                                                                      

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21 z 04.04.2018)  ohledně pochybení R:  Šťáva Jaromír  v zápase

11.kola OP dorostu, TASOVICE - PŘÍMĚTICE ,  AR2 v ZoU současně veden i jako asistent trenéra hostu-

jícího družstva      

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 04 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21 z 04.04.2018)  ohledně pochybení R:  Pikart David  v zápase

13.kola  IV.C třídy ,  HRABĚTICE - DAMNICE ,  HP v ZoU současně veden i jako AR2     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 05 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 22 z 11.04.2018)  ohledně pochybení R:  Šachl Jiří  v mistr.zápase

14.kola  IV.B třídy ,  PETROVICE – OLBRAMOVICE B ,  neuvedení AR1 a AR2 v ZoU    

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 06 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 22 z 11.04.2018)  ohledně pochybení R:  Šťáva Jaromír  v zápase     

14.kola  IV.A třídy,  VRANOV / D – KONICE ,  AR1 v ZoU současně veden jako asistent trenéra domácí-

ho družstva     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 07 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

5. KR  bere na vědomí 

 emailovou zprávu zaslanou na adresu sekretáře OFS Znojmo dne 08.04.2018 , tykající se údajného 

nesprávného popisu situace při vyloučení hráče, a to v utkání  16.kola   III.B třídy,  hraného mezi od-

díly   JAMOLICE – OLEKSOVICE

 emailovou zprávu zaslanou na adresu sekretáře OFS Znojmo dne  31.03.2018 , týkající se oznámení 

o ukončení činnosti rozhodčího u pana  NIKOLAI  Petr   a   NIKOLAI  Lubor ,  a to z pracovních a ro-

dinných důvodů.

„KR    d ě k u j e    uvedeným rozhodčím za dlouholetou spolupráci a činnost při vykonávání této 

nelehké funkce“. 



  

6. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na 17.kolo (OP, III.tř., IV.tř a mládeže). Dále projednala obsa-

zení na následující 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




