
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 2.5. 2014 
Přítomni:Hrůza, Peřinka ml,  Vařacha, Kolesa Zdeněk, Krška 
Omluveni: Richter 
 

 KR bere na vědomí následující zápisy 

 zápis z jednání DK číslo 19. a 20. 

 zápisy z jednání STK číslo 22. a 23. 

 zápis JMKFS č.16 

1. Chyby rozhodčích 

 Těšetice – Mramotice -  rozhodčí Fousek Miroslav  - chybí udělení OT – pohovor s předsedou KR 

 Mikulovice – Šatov (dorost) – rozhodčí Kahoun Jiří – chybí ID u vedoucího družstva hostí – předává se 
k řešení do DK 

 Velký Karlov - Damnice – rozhodčí Procházka Tomáš – v ZoU uvedeno rodné číslo VD hostí – vzhledem 
k tomu, že se jedná o nováčka, bude řešeno pohovorem s předsedou KR 

 Jaroslavice – Hevlín – rozhodčí Chaloupka Kamil – chybí jméno pokladníka v ZoU – vzhledem k tomu, že 
se jedná o nováčka, bude řešeno pohovorem s předsedou KR 

2. KR upozorňuje všechny rozhodčí, kteří nemají ještě bundu rozhodčího OFS, že tyto jsou k vyzvednutí u 
sekretáře OFS. Bundy byly vyhotoveny v počtu 10 ks a byly zaplaceny z pokladny KR – 5600,- Kč. 

3. KR projednala stížnost oddílu FK Práče na průběh utkání OP Mikulovice – Práče hraného 20.4.2014. Trojice 
rozhodčích v daném utkání postupovala dle výkladu Pravidel fotbalu čl. 5 – rozhodčí. Pochybení bylo 
shledáno  pouze skutečností, že výměna rozhodčích na pozici AR1 nebyla oznámena vedoucímu družstva 
před začátkem utkání delegátem svazu. 

4. KR rozhodla o následujících změnách v nominační listině OFS – OP a meziskupina OP/ III. třída.                    
Lanta Ondřej – z důvodu velkého omezení v delegacích – zařazen nově do meziskupiny                              
Ryšavý Lubomír – z důvodu velkého omezení v delegacích – zařazen nově do meziskupiny                          
Studénka Miroslav – nově zařazen na listinu rozhodčích OP                                                                                
Bartoš Jan – nově zařazen na listinu rozhodčích OP 

5. KR schválila obsazení na 20. a 21. soutěžní kolo. 

Příští zasedání komice bude ve čtvrtek 15.5.2014 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


