
             Fotbalová asociace České republiky 
                        Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

           Zápis z jednání KR ze dne  10.11.2017
                    ---------------------------------------------------

Přítomni :     Peřinka,  Adamov,  Slabý 

             Omluveni :   Richtr,  Novák,  

Hosté :         0

KR  vyjadřuje

nespokojenost nad nadměrným množstvím  “Omluv  rozhodčích“,  kdy komise vyhodnotila, že u 

většiny se jedná o pozdní omluvy nebo o omluvy nedostatečně odůvodněné. Tímto negativním a ne-

zodpovědným přístupem tito R   v e l m i   komplikují práci obsazovacímu úseku.   

 KR  schválila  

 nákup  10 kusů odznaků pro rozhodčí, které budou hrazeny ze společné pokladny , která se na-

chází  / je uložena / u hospodáře KR  (p. Adamov Zdeněk)

 předběžný termín jarního semináře. Ten by se měl konat  04.03.2018  / neděle /, kdy místo a 

podrobnější informace (tzn. i případná změna termínu) budou včas sděleny prostřednictvím 

stránek OFS Znojmo.  

 KR  se zabývala

 náborem nových rozhodčích – oddílových rozhodčích a systémem či tématikou jejich školení či

proškolování

  

 dopisem odd. TJ Horní Kounice, z.s.,  zaslaným dne 01.11.2017.

Dopis byl na OFS Znojmo zaslán z důvodu stížnosti týkající se chování či vystupování rozhodčího 

OFS Znojmo p. P a l á t   Jiří.  Členové komise KR bedlivě prozkoumali veškeré skutečnosti týkající 

se uvedených zápasů, které uvedený rozhodčí řídil (a které byly funkcionářem oddílu Horní

Kounice v tomto dopise popisovány) a v souladu s platnými řády či předpisy zaujali jednohlasné 

stanovisko.  Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo :

 členové komise KR berou písemnou stížnost odd. Hor.Kounice v celém rozsahu na vědomí

 funkcionář  (či funkcionáři) odd.Hor.Kounice v dané situaci nepostupovali v souladu s plat-

nými řády (viz. Procesní řád, s platností od 27.06.2017) 

 komise KR zaujme vůči uvedenému rozhodčímu “ interní opatření “



    

 KR   „ d ě k u j e “   všem rozhodčím za řízení mistrovských (či pohárových) zápasů OFS Znojmo

v podzimní části soutěžního ročníku  2017 / 2018.

           

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                    Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




