
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 18.04.2019
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Richter, Adamov, Slabý  

             Omluveni :   Novák

Hosté :          Holík Jiří

1. KR  bere na vědomí

 vysvětlení rozhodčího:  VOMELA  Vlastimil, týkající se mistrovského utkání  14.kola - IV.C třídy, 

hraného mezi odd.  LECHOVICE - VALTROVICE

    

 informaci  rozhodčího  Petlach Lukáš  ohledně mistrovského zápasu  14.kola – IV.C třídy, hraného 

mezi oddíly   PRÁČE B – JAROSLAVICE.

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo   

 rozhodčího bude kontaktovat předseda KR

2. KR doporučuje 

všem “Rozhodčím“,  že  pokud  mají  nejasnosti  v  “Osobním  účtu“  či  v  “Kartě  člena  FAČR“,  aby  

tento  nedostatek ř e š i l i telefonicky  s předsedou  KR  případně se  sekretářem  OFS. 

3. KR  se zabývala

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 19 z 27.03.2019)  ohledně pochybení R: Peřinka Jiří  st.  v zápase

15.kola III.A třídy,   DYJE A – PŘÍMĚTICE B , AR1 v ZoU veden současně i jako asistent domácího oddílu         

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 01 / 2019   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 19  z 27.03.2019)  ohledně pochybení  R: Peřinka Jiří  st.  v zápase

13.kola IV.A třídy,   Hl. MAŠŮVKY – OLBRAMKOSTEL  ,    AR1 v ZoU veden současně i jako hráč domá-

cího oddílu         

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 02 / 2019   

 peněžitá pokuta ve výši   150,- Kč     

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



                                                                                   

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 20 z 03.04.2019)  ohledně pochybení R:  Chaloupka Michal  

v zápase 16.kola, III.B třídy, VEDROVICE – M.KRUMLOV C ,  AR1 v ZoU veden současně i jako asistent

domácího oddílu         

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 03 / 2019   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 21  z 09.04.2019)  ohledně pochybení R:  Peňás Miroslav  v zápase

17.kola – III.A třídy ,   ŠTÍTARY – ÚNANOV B ,  umožnění zapsání hráče r.2007 v ZoU mužů

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 04 / 2019   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 22  z 17.04.2019)  ohledně pochybení R:  Peňás Miroslav v zápase

18.kola – III.B třídy ,   LODĚNICE – M.KRUMLOV C ,   AR1 veden v ZoU současně i jako hráč domácího 

oddílu.

      Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 05 / 2019   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

4. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na víkendová utkání.  Dále projednala obsazení na následu-

jící soutěžní kolo.   

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

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




