
 

             Fotbalová asociace České republiky  
                        Komise rozhodčích OFS Znojmo  
                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 
 
           Zápis z jednání KR ze dne  31.03.2017 

                    ----------------------------------------------------  
 
 
Přítomni :     Peřinka,  Adamov,  Richter,  Novák,  Slabý  

             Omluveni :    -  

Hosté :          Večeřa - předseda OFS,  Škárka,  Moravec  a  Kněžíček.  

 
1. KR provedla na OFS Znojmo proškolení dalších zúčastněných zájemců pro vykonávání funkce R, AR. 

Tohoto proškolení se zúčastnili a požadované podmínky splnili:   Kněžíček V.,  Moravec M.  a   Škárka F.  
- KNĚŽÍČEK  Václav,  bydliště :  Radkovice u Hrotovic ,  mob.  736 698 222 
- MORAVEC  Martin,  bydliště :  Mramotice  č.p. 34 ,  mob.   728 635 168 
- ŠKÁRKA  Filip,  bydliště :  Suchohrdly u ZN, ul.Březová 370 ,  mob.  604 476 786 
Splněním všech požadovaných podmínek byli výše uvedeni zařazeni na listinu rozhodčích pro řízení zá-
pasů v Okresních soutěžích.  

   
2. KR  se zabývala zjištěnými nepotvrzenými fakturami v IS. Všichni rozhodčí, u kterých byly shledány pří-

padné nedostatky - byli informováni či vyrozuměni členem KR  / p.Richtr Aleš /. 
 
3. KR  upozorňuje rozhodčí na dodržování Rozpisu fotbalových soutěží OFS Znojmo, kdy počítač (či note-

book) přidělený rozhodčímu pro vyplňování Zápisu o utkání musí být umístěn v kabině rozhodčích. 
Pokud tomu tak nebude, rozhodčí má   “p o v i n n o s t“   uvést tuto skutečnost ve zprávě rozhodčího.   

 

4. KR  schválila obsazení (či změny v delegacích) rozhodčích na 15.kolo (OP, III.tř.)  a  13.kolo (IV.tř.). Ná-
sledující kolo bude schváleno per rollan.  

 

5. Pochybení a nedostatky rozhodčích : 
• 14.kolo,  Blížkovice B – Dyjákovice,  R: Koudela Fr.,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.   
• 14.kolo,  Jamolice – Prosiměřice A,  R: Kolesa Zd.,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.  
• 12.kolo,  Dobřínsko – Trstěnice,  R: Peňás M.,  chybný popis přestupku vyloučeného hráče.  
• 12.kolo,  Petrovice – Tavíkovice, R: Svoboda P.,  špatné uvedení doby hry 
 
Rozhodčí jsou povinni popisovat porušení P12 (přestupky a provinění) dle vydaného metodického 
pokynu 02 – 2016. Při opakovaných pochybení či zjištěných nedostatcích v Zápisu o utkání přistoupí 
komise KR k postihu provinivších rozhodčích , a to v souladu s platnými řády (předpisy). 

     

6. Příští zasedání členů KR se bude konat   13.04.2017  / čtvrtek /    od  17,00  hod.  v sídle OFS. 

 

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                           Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR 


