
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 23.5. 2013 
Přítomni: Peřinka ml,  Richter, Krška, Vařacha, Hrůza, Kolesa Zdeněk 
Omluveni:  
Hosté:  
 

KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 21 z 16. 5. 2013 

• zápisy z jednání STK číslo 27 z 15. 5.2013 a číslo 28 z 22. 5.2013 
  

1. Dle sdělení sekretáře OFS Znojmo nemá k dnešnímu dni uhrazenou pokutu ve výši 400,-Kč rozhodčí Bogner 
Michal (zápis DK č. 19). Rozhodčí Bogner Michal má s okamžitou platností zastavenou činnost a je předán 
k dalšímu řešení do DK. 

2. Nedostavení se k utkání:  III. Třída sk. „B“ – Vlasatice – Vedrovice (A2B1907) – rozhodčí Bogner Michal – 
nedostavil se bez omluvy.     Okresní přebor – Olbramovice – Jezeřany (A1A2102) – rozhodčí Bogner Michal 
– nedostavil se – nedostatečná omluva.  

3. Rozhodčí Bogner Michal je s okamžitou platností vyřazen z listiny OP. Na listině OP bude nahrazen 
rozhodčím Stuchlíkem Martinem.   

4. Chyby rozhodčích:                                                                                                                                                       
Lechovice – Práče „B“ – Lossel Antonín – chybí druhá ŽK v kolonce ZoU, neúplný popis udělených osobních 
trestů v ZoU – bez potrestání                                                                                                                                       
Práče – Miroslav „B“ – Kněžíček Václav – nesprávné udělování osobních trestů – bude řešeno na letním 
semináři.                                                                                                                                                                        
Hevlín – Břežany – Peňás Miroslav – nesoulad v popisu přestupků na přední a zadní straně ZoU – bude 
řešeno na letním semináři. 

5. KR upozorňuje na platnost nového disciplinárního řádu od 1. 7. 2013. Rozhodčí budou seznámeni na letním 
semináři. 

6. Předseda KR podal zprávu z jednání VV OFS Znojmo. Na něm bylo poukázáno na zvyšující se neukázněnost 
hráčů, funkcionářů a diváků. Jmenovitě bude řešeno na aktivu. KR apeluje na všechny rozhodčí, aby 
důsledně postupovali při projevech nesportovního chování všech zúčastněných osob při mistrovských 
utkáních. 

7. Na KR byla doručena zpráva funkcionáře Sokola Petrovice o dobrém výkonu rozhodčího Balíka Libora při 
rozhodování svého prvního utkání v kategorii mužů.  



8. KR schválila obsazení na 23. a 24. kolo 

 

 

Příští zasedání KR bude 6.6.2013 v 17:30.  

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


