
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 13.06.2018
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter, Adamov, Slabý,  Novák

             Omluveni :   0

Hosté :          0

1. KR  dává na vědomí

zařazení (per rollam) na listinu rozhodčích OFS Znojmo  p. ADAMOV  Zdeněk,  ID  63060570,  a to ke dni 

26.04.2018, kdy uvedený zájemce splnil veškeré požadované podmínky pro funkci R.  

     

2. KR doporučuje 

 “Rozhodčím“,  aby účtovali   s k u t e č n é   vzdálenosti v km při dopravě do místa konání mistrov-

  ského zápasu včetně následné dopravy do místa bydliště - po odehraném utkání.

 “Oddílům“,  aby prováděly namátkové kontroly, kdy při nesrovnalostech mají možnost opravných 

  opatření formou rozporu v IS

3. KR  bere na vědomí

 vyjádření - p. Hříbek Marek (jednatel odd. SK AJAX DYJÁKOVICE),  týkající se průběhu mistrovského 

utkání  25.kola,  III.A třídy,  hraného  09.06.2018  mezi odd. MICMANICE – DYJÁKOVICE,  které řídil R:  

Fousek Miroslav   

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo    

 KR bere vyjádření na vědomí, a to v plném rozsahu

 bez dalších opatření

 zprávu - p. ing. Voldán Jiří  (předseda odd. TJ SLAVIA DAMNICE),  týkající se průběhu mistrovského 

utkání  22.kola,  IV.C třídy,  hraného  02.06.2018  mezi odd. JAROSLAVICE B – DAMNICE,  které řídil R:

Palát Jiří    

      Rozhodnutí KR OFS  Znojmo   

 KR  bere zprávu na vědomí, a to v plném rozsahu     

 rozhodnutí  pro  R  -  souhrnné viz. níže    

                                                                                    

4. KR  se zabývala  

 protestem oddílu FK TJ Družstevník Starý Petřín týkající se mistrovského utkání  23.kola,  OP – muži, 

hraného dne 27.05.2018 mezi odd.  ÚNANOV A – ST.PETŘÍN,  které řídil R:  Palát Jiří  a ve kterém byl 

vyloučen hráč  KOHÚT Pavel   ID: 90010382. KR vyslechla hráče odd. Únanov  (Kovář Josef - ID 

89091990) a člena FAČR (Hanzálek Josef - ID 75020568,  který viděl přestupek hráče z bezpro-

střední blízkosti) a na základě zjištěných skutečností dala KR – komisi STK toto doporučení :



 hráč  „KOHÚT Pavel  ID: 90010382“  se   n e d o p u s t i l přestupku surové hry dle PF - p12, 

část 3, ale jeho přestupek byl vůči soupeři, dle názoru KR, pouze bezohledný a uvedenému 

hráči měl být dle PF tedy udělen OT - ŽK.  Rozhodčí tedy neoprávněně vyloučil provinivšího

hráče.

  

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 28 z 23.05.2018)  ohledně pochybení R:  Palát Jiří  v zápase 04.kola, 

OP-dorostu, PŘÍMĚTICE - ŠTÍTARY ,  v kategorii ml.utkání (dorostu) nahrazení VD hráčem družstva     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo    

 na základě pochybení R v posledních soutěžních kolech mistrovských zápasů (či opakovaných 

zjištěných nedostatcích v plnění funkce R) - členové komise j e d n o h l a s n ě  rozhodli o 

souhrnném trestu, a to :  “Omezení delegací na mistrovská utkání  25. a 26. kola“.   

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 29 z 30.05.2018)  ohledně pochybení R:  Záviška Josef  v zápase

21.kola IV.C třídy,  DAMNICE - VALTROVICE ,  porušení PF - P 6.29, AR2 oddílový rozhodčí mladší 18-ti 

let.  Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo   

 bez potrestání – pochybení R bude řešeno na připravovaném letním semináři 

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 28 z 23.05.2018)  ohledně pochybení R:  Holík Jiří  v zápase 22.kola 

OP,  CHVALOVICE - HOSTĚRADICE ,  umožnění zapsání více hráčů v základ. sestavě, než jich nastoupilo.   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 15 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 28 z 23.05.2018)  ohledně pochybení R:  Ludvík Aleš  v zápase 19.kola 

IV.B třídy,  OLBRAMOVICE B - RYBNÍKY ,  umožnění zapsání do ZoU hráče neodpovídající věk.kategorii

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 16 / 2018   

 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 06.06.2018)  ohledně pochybení R:  Ďurko Michal  v zápase

22.kola IV.C třídy,  V.KARLOV – BOŽICE B ,  AR1 v ZoU současně veden jako hlavní pořadatel (HP)     

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 17 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 31 z 13.06.2018)  ohledně pochybení R:  Chaloupka Michal  v zápase

25.kola  III.B třídy,  BŘEŽANY – H.KOUNICE B ,  AR1 v ZoU současně veden jako hráč      

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 18 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 31 z 13.06.2018)  ohledně pochybení R:  Šachl Jiří  v zápase 25.kola  

III.B třídy,  PROSIMĚŘICE A – SUCHOHRDLY / Mir. ,  AR1 v ZoU současně veden jako hráč      

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 19 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 31 z 13.06.2018)  ohledně pochybení R:  Šprincl Petr  v zápase

25.kola  III.A třídy,  MRAMOTICE – JEVIŠOVICE B ,  umožnění zapsání hráče r.2010     

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 20 / 2018   

 předání k řešení MěFS Ostrava-město, kterému R podléhá 

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo 

5. KR  upozorňuje    

na předběžný termín konání semináře rozhodčích pro soutěžní ročník  “podzim 2018 / 2019“, který byl 

stanoven na   05. srpna 2018  /neděle /.  Místo konání či čas začátku semináře bude na stránkách 

OFS Znojmo včas upřesněn

6. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na víkendová utkání.   

7. Termín a čas příštího zasedání členů KR bude upřesněn  -  po telefonické domluvě s předsedou.

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




