
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 08.06.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter,  Slabý,  Novák,  Adamov

             Omluveni :   0  

Hosté :       0

1. KR  upřesňuje

termín  “letního semináře R“,  a to na  06.08.2017  /neděle/,  místo:  Dobšice – hřiště,  začátek 

semináře:  v  09,00 hodin  (prezence:  od 08,30 hod).  

2. KR  bere na vědomí

obsazení okresního finálového turnaje přípravek konaného 11.06.2017 na hřišti FK Znojmo a krajského 

finále přípravek přeborníků okresů JmK, které se uskuteční  14.06.2017  na hřišti v Dobšicích.

3. KR  dává na vědomí 

změnu adresy u R: Fousek Miroslav.  Nová adresa bydliště:  Znojmo, Pražská  63 E

4. KR schválila změny

v delegacích rozhodčí na 25.kolo (OP, III.tř.) a 10.kolo mládeže. Dále předběžně projednala obsazení na 

další následující soutěžní kolo. 

5. KR  se zabývala

podnětem STK  (viz. zpráva č.29 z 31.05.2017  a  zpráva č.30 z 07.06.2017),

 pochybení R: Fousek Miroslav – ID  65070136   v zápase 23.kola - III.B tř.,  ŠANOV – BOHUTICE,  

chybný postup při vykázání vedoucího družstva (VD) s následným chybným potvrzením v ZoU 

pochybení R: Fousek  Miroslav – ID  65070136   v zápase 24.kola - III.A tř.,  MRAMOTICE - VRBO-  

VEC / DYJÁKOVIČKY A, asistent rozhodčího (AR2) uveden v ZoU současně jako hráč host.družstva   

     Rozhodnutí KR OFS Znojmo  č. 8 / 2017   

 vzhledem k opakovaným “závažným pochybením“ při vykonávání funkce R se uvedený předá-

vá k projednání (příp. k řešení) do  Disciplinární komise (DK)

 podnětem STK  (viz. zpráva č.29 z 31.05.2017)   

pochybení R:  Peňáz Václav v zápase 21.kola - IV.A tř. , GREŠLOVÉ MÝTO - VRANOV / DYJÍ ,  hlavní pořa-

datel v ZoU veden současně i jako domácí hráč základní sestavy

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 9 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č.30 z 07.06.2017)   

pochybení R:  Vomela Vlastimil v zápase 22.kola - IV.C tř. , VELKÝ KARLOV – PROSIMĚŘICE B ,  chybný 

postup při konfrontaci a následné identifikaci hráče

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 10 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 tento bod bude řešen na letním semináři (dne 06.08.2017)

 pochybení R:  Novák Jiří v zápase 11.kola mládeže - dorost , HOSTĚRADICE - RAKŠICE , nedostavení se     

k mistrovskému utkání bez předešlé řádné omluvy 

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 11 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 500,- Kč

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

6. KR  opětovně  upozorňuje  všechny rozhodčí na důsledné dodržování PF – pr5, pr6,  RS – § 50 – 51 a na

dodržování zásad při vyplňování ZoU.

7. Termín a čas příštího zasedání komise bude dohodnut se členy telefonicky, a to předsedou (p.Jiří Pe-

řinka

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




