
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 22.06.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter,  Adamov

             Omluveni :   Slabý,  Novák  

Hosté :       0

1. KR  opakovaně  upřesňuje

termín  “letního semináře R“,  konaný dne   06.08.2017  /neděle/,  místo:  Dobšice – hřiště Sokola, 

začátek semináře:  v  09,00 hodin  (prezence:  od 08,30 hod).  Pro  řízení  utkání  v podzimní  části 

soutěžního  ročníku  2017/2018  je  nutností  každého  R  absolvování  tohoto  letního  semináře.  Ná-

hradní  seminář :    n e b u d e   realizován.   

2. KR  bere na vědomí

projednání nedostatků a potrestání R:  Fousek Miroslav – ID  65070136,  a to příslušnou komisí DK

(viz. zápis č. 26,  sp.zn. DR2017139061  ze dne 15.06.2017)    

3. KR  sděluje

že  pro  podzimní  část  soutěžního  ročníku  2017/2018   n e b y l   navržen  na  postup  do  JmKFS Brno 

žádný  rozhodčí  z listiny R OFS Znojmo

   

4. KR  se zabývala

 podnětem STK  (viz. zpráva č.31 z 14.06.2017)   

pochybení R:  Fojtík Rostislav v zápase 25.kola - III.A tř. , MICMANICE – VRBOVEC / DYJÁKOVIČKY,  uza-

vřel sám ZoU bez potvrzení oběma vedoucími družstev

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 12 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 100,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č.32 z 21.06.2017)   

pochybení R:  Kněžíček Václav v zápase 26.kola - III.A tř. , ÚNANOV B – JAROSLAVICE A ,  nekontrolo-

val věkovou hranici hráčů

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 13 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



5. Pochybení a nedostatky rozhodčích 

 AR2:  Kliner Tomáš,  nedostavení se k mistrovskému utkání   26.kola,  III.A třídy,  hraného mezi 

oddíly:   Suchohrdly A – Blížkovice B.    KR bere omluvu na vědomí 

  

 AR1:  Fojtík Rostislav,  nedostavení  se k mistrovskému utkání  Okr.přeboru,  hraného mezi oddíly: 

Rakšice - Únanov.    KR bere na vědomí vysvětlení  =  (chybná komunikace mezi oběma AR)

6. KR   „ d ě k u j e “   všem rozhodčím za řízení mistrovských (či pohárových) zápasů OFS Znojmo v sou-

těžním ročníku  2016 / 2017.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




