
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 13.04.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov, Novák,  Slabý

             Omluveni :   Richter

Hosté :       0

1. KR zařadila na listinu pro řízení zápasů v Okr.soutěžích rozhodčího :  Šprincl  Petr - mob.  605 755 766. 

Jelikož tento rozhodčí má splněny veškeré podmínky potřebné k vykonávání funkce R, AR – byl násled-

ně členem obsazovacího úseku delegován k mistrovským utkáním. Obsazování tohoto R bude ale pro-

váděno nepravidelně, a to v rámci dohody mezi R - OÚ.

  

2. KR  revokuje rozhodnutí provedené na minulém zasedání (tj. 31.03.2017). Popis vyloučeného hráče 

v zápase 14.kola, BLÍŽKOVICE B – DYJÁKOVICE, byl popsán rozh.: Koudela Fr. “s p r á v n ě“,  tzn. v soula-

du s MP 02 / 2016.

  

3. KR  vzala na vědomí žádost VV o obsazení turnaje McDonald Cup konaného dne  25.- 26.04 2017  a 

Turnaje dívek  SŠ  konaného dne 19.04.2017.    

4. KR  se zabývala podnětem STK  (viz. zpráva č.21 z 04.04.2017)  ohledně pochybení R: Fousek Miroslav

v zápase 13.kola , GR.MÝTO – ŠTÍTARY B ,  umožnění vykonávat funkci hlavního pořadatele příslušníkovi

družstva (domácí kapitán veden v ZoU i jako hlavní pořadatel utkání)  

rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 1 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)

                                                                                             

5. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na 17.kolo (OP, III.tř.), 15.kolo (IV.tř.) a v obsazení mládeže. 

Dále projednala obsazení na následující  soutěžní kolo. 

6. KR  doporučuje, aby R v případě, kdy uvádí do „Zápisu o utkání“ vykázání funkcionáře, přestupky hrá-

čů mimo HP po ukončení zápasu (či před utkáním) a jiných mimořádných událostí -  i též poznamenal

skutečnost, že vedoucí družstva byl s výše uvedeným proviněním seznámen před potvrzením ZoU.    

7. Příští zasedání členů KR se bude konat   28.04.2017  / pátek /   od  17,00  hod.  v sídle OFS.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




