
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 15.6. 2012 
Přítomni:  Adamov, Kolesa, Pfeffer, Svoboda, Vařacha 
Omluveni:  Laštůvka, Poláček, Slabý 
Hosté: Kněžíček V. (rozhodčí OFS), Kvapil M. (předseda DK), Machů J. (zájemce o 
vykonávání funkce rozhodčího), Peřinka J. ml. (rozhodčí OFS)  

1. KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápisy z jednání STK číslo 30 z 6.6. 2012 a číslo 31 z 13.6. 2012 

• zápisy z jednání KM číslo 51 z 6.6. 2012 a číslo 52 z 13.6. 2012 

• zápisy z jednání DK číslo 27 z 7.6. 2012 a číslo 28 z 14.6. 2012 

• zápis z jednání KR JmKFS číslo 19 

2. Nedostatky rozhodčích 

• Rozhodčí Horký  - předán z DK pro nedostatky v zápise o utkání 3. třídy skupiny A, Mikulovice vs. Hostim.  
KR bude tuto problematiku řešit na letním semináři rozhodčích, proto rozhodčí zatím není trestán. 

3. Na zasedání KR se dostavil rozhodčí Kněžíček a podal vysvětlení k událostem v utkání okresního přeboru 
Moravský Krumlov „B“ - Bohutice. 

4. KR potvrzuje termín a místo konání letního semináře rozhodčích a delegátů OFS Znojmo - tento se bude 
konat 30.6. 2012 v Oleksovicích. Účast rozhodčích OFS (jakožto i kmenových rozhodčích OFS Znojmo 
v působnosti JmKFS a ŘK FAČR M) je povinná! Poplatek byl stanoven na 150 korun. 

5. Předseda KR rozdělil úkoly pro letní seminář rozhodčích mezi jednotlivé členy komise. 

6. KR proškolila nového zájemce (pan Machů Josef) o vykonávání funkce rozhodčího v soutěžích řízených OFS 
ve vyplňování zápisu o utkání a předala mu materiály nezbytné k vykonávání funkce rozhodčího 
(kilometrovník, vzorový zápis o utkání, metodický pokyn 2/2009 aj.). Pan Machů bude zařazen na listinu 
rozhodčích OFS pro ročník 2012/2013 po splnění semináře. 

7. KR schválila obsazení rozhodčích na 16.-17.6. 2012 

8. Příští zasedání KR se bude konat po letním semináři rozhodčích a před zahájením soutěžního ročníku 
2012/2012 v sídle OFS. Přesné datum závisí na dohodě členů KR. 

Zapsal Vařacha J., 16.6. 2012      Kontroloval Adamov Z., předseda KR 


