
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 9.5. 2013 
Přítomni:Peřinka ml,Richter, Krška, Vařacha, Hrůza 
Omluveni:Kolesa Zdeněk 
Hosté:Hubáček Lubomír, Horák Marek 
 

KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 20 z 3.5.2013 

• zápisy z jednání STK číslo 25 z 2.5.2013 a číslo 26 z 9.5.2013 

• zápis KR JmKFSč.5 ze dne 30.4.2013  

1. Na KR se dostavil p. Hubáček Lubomír a p. Horák Marek – noví zájemci o funkci rozhodčího. Hubáček 
Lubomír plní licenční podmínky FAČR a tím pádem splnil podmínky k delegování na mistrovská  utkání. 
Horák Marek bude delegován po splnění licenčních podmínek FAČR. 

2. KR rozhodla v rámci náboru nových rozhodčích uhradit 200,- Kč za jejich první členství ve FAČR z pokladny 
KR. 

3. Dne 17.5.2013 od 16,00 hodin proběhne ve Velkých Pavlovicích krajský seminář rozhodčích do 25 let. Za 
OFS Znojmo se zúčastní Balík Libor, Ondráček Marek a Machů Josef. Cestovné bude zaplaceno za  jedno OA 
a odpovědnou osobou je Vařacha Jan. 

4. KR bere na vědomí rozhodnutí DK o potrestání rozhodčích za chyby v ZoU. 

5. KR rozhodla, že rozhodčí Ondráček Marek a Balík Libor, kteří jsou držitelé licence M, mohou být od 9.5.2013 
delegováni i k utkání mužů pod dohledem delegáta nebo některého z členů KR. 

6. Rozhodčí Kučera Vlastimil je s okamžitou platností zařazen na listinu OP. 

7. Chyby  rozhodčích:  rozhodčí Horký Jiří – utkání Božice – Rakšice – špatný výkon – omezení delegací na 
utkání OP na tři hrací kola (18,19 a 20).                                                                                                                    
rozhodčí Zemánek Jaroslav – utkání Konice – Pavlice „B“ – neuspokojivý výkon – jedná se o první hodnocení 
neuspokojivý v ročníku – při dalším stejném hodnocení bude pozastavena delegace na 2 utkání.            
rozhodčí Machů Josef – utkání Oleksovice – Přímětice „A“ – špatný výkon – omezena delegace na utkání OP 
na tři hrací kola (20, 21 a 22). 

8. KR schválila obsazení na 21. A 22. kolo 

 



 

Příští zasedání KR bude 24.5.2013  

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


