Fotbalová asociace České republiky
Komise rozhodčích OFS Znojmo
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

Zápis z jednání KR ze dne

31.08.2017

---------------------------------------------------Přítomni :

Peřinka, Adamov, Slabý

Omluveni : Richter, Novák,
Hosté :

Hrůza Jiří

1.

KR zařadila na listinu pro řízení zápasů v Okresních soutěžích rozhodčího : p. HRŮZA Jiří. Jelikož tento rozhodčí má splněny podmínky potřebné k vykonávání funkce R, AR – bude následně OÚ (dle potřeb) obsazován - delegován k mistrovským zápasům.

2.

KR upozorňuje
 na nutnost kontroly označení “Hlavního pořadatele a ostatních pořadatelů“ při každém utkání
(mistrovském či pohárovém), a to u soutěže řízené OFS Znojmo.
 na dodržování PF, a to zejména na P12 – hrubé nesportovní chování a surová hra /+ správný popis
přestupků v ZoU /

3.

KR se zabývala
 podnětem STK (viz. zpráva č. 4 z 23.08.2017) ohledně pochybení R : Ďurko Michal v zápase 3.kola – III.B tř., VEDROVICE – SUCHOHRDLY / Mir, , AR2 je v ZoU uveden současně jako náhradník družstva
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 14 / 2017


peněžitá pokuta ve výši = 150,- Kč



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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 5 z 30.08.2017) ohledně pochybení R: Ďurko Michal v zápase 4.kola
OP dorostu, BOŽICE - HOSTĚRADICE , nastoupení hráče jiné věkové kategorie / mladší žák za dorost /
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 15 / 2017


peněžitá pokuta ve výši = 150,- Kč



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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 4 z 23.08.2017) ohledně pochybení R: Pikart David v zápase 3.kola
III.B tř., OLBRAMOVICE - VLASATICE , uvedení špatného výsledku (správný uveden R ve zprávě ZoU
ihned po potvrzení VD)
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 16 / 2017


provedeno vyslechnutí daného R - KR ustupuje od dalšího opatření

 pochybení R: Fojtík Rostislav v zápase 04.kola III.B tř. , RAKŠICE - VEDROVICE , umožnění zapsání
VD domácích jako AR1 a připuštění hráče hostí jako AR2
Rozhodnutí KR OFS Znojmo :


vzhledem k potrestání obou oddílů komise KR rozhodla, že bude „upuštěno“ od dalších kroků
či opatření u uvedeného R

4.

Pochybení a nedostatky rozhodčích :
 04.kolo, Litobratřice - Únanov, R: Horký Marek, chybný popis přestupku u vyloučeného hráče.
 04.kolo, Hrádek – Slup , R: Peřinka Jiří st., chybný popis přestupku u vyloučeného hráče.
 03.kolo, Konice – Vranov/D, R: Nikolai Petr, porušení P III, umožnění zapsání více jak 7 náhradníků
v ZoU
Rozhodčí jsou povinni popisovat porušení P12 (přestupky a provinění) dle vydaného metodického pokynu 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) – s odkazem na zápis
STK č. 4, 5.

5.

KR schválila změny v delegacích rozhodčí na 05.kolo (OP, III.tř., IV.tř a mládeže). Dále projednala obsazení na následující soutěžní kolo.

6.

KR bere na vědomí
zápisy z jednotlivých komisí : KM, STK a DK

7.

Příští zasedání členů KR se bude konat 14.09.2017 / čtvrtek / od 17,30 hod. v sídle OFS.

Zapsal : Ivan Slabý

Kontroloval : Jiří Peřinka, předseda KR

