
Fotbalová	asociace	České	republiky
Komise	rozhodčích	OFS	Znojmo

Dvořákova	16,	669	02	Znojmo

Zápis	z jednánı́	KR	ze	dne	11.6.	2015

Přítomni:Hrůza, Peřinka ml, Krška,	Richter,	Adamov,	Laštůvka

Omluveni: Vařacha

KR bere na vědomí zápisy:  STK č. 31. a 32. 

                                                 DK č.  26. 27. a 28                                                                                                     

1. KR vyzývá rozhodčí Jenerála, Vomelu a Ondráčka ke kontaktování sekretáře OFS za účelem vyúčtování Mc 

Donalds Cupu.

2. Chyby rozhodčích: rozhodčí Chaloupka Kamil – utkání Jevišovice B – Křepice – chybí ID hlavního pořadatele 

– KR předává rozhodčího do DK s návrhem peněžního trestu 200,- Kč.                                                                                 

rozhodčí Palát Jiří – utkání Blížkovice B – Hluboké Mašůvky – chybí ID hlavního rozhodčího – KR předává 

rozhodčího do DK s návrhem peněžního trestu 200,- Kč                                                                                 

rozhodčí Kněžíček Václav – utkání Štítary B – Hluboké Mašůvky – v ZoU chybí ročník, datum a úřední 

začátek – KR rozhodčího předává do DK s návrhem peněžního trestu 100,- Kč                                                                   

rozhodčí Peřinka Jiří st. – utkání Prosiměřice – Jevišovice B – rozpor v popisu druhé ŽK na přední a zadní 

straně ZoU – bude řešeno na letním semináři                                                                                                    

rozhodčí Peňás Miroslav – utkání Štítary – Olbramovice dorost – chybné udělení OT – bude řešeno na 

zimním semináři                                                                                                                                                        

rozhodčí Šťáva Jaromír – utkání Miroslav B – Hostim – rozhodčí postupoval v souladu s PF

3. KR rozhodla nenominovat žádného rozhodčího na studium licence „C“.

4. Hodnocení rozhodčích DFA – za uplynulé období byly všechny výkony rozhodčích hodnoceny jako dobré a 

uspokojivé.

5. KR vyslovuje pochvalu za přístup a odvedené výkony v jarní části soutěžního ročníku u rozhodčích Holíka 

Jiřího a Strapiny Radka.

6. KR schválila způsob odměňování a vyhodnocení soutěže rozhodčích za ročník 2014/2015. Soutěž bude 

vyhodnocena po skončení mistrovských utkání na letním semináři.

7. KR schválila harmonogram letního semináře rozhodčích 28.6.2015 v Tasovicích. Účastnický poplatek 

stanovila KR na 200,- Kč.

8. KR schválila obsazení 26. kola.   

9. Příští zasedání KR bude 25.6.2015 v 17:30 v sídle OFS Znojmo.                                          

Zapsal Richter A. Kontroloval Peřinka J., předseda KR




