Fotbalová asociace České republiky
Komise rozhodčích OFS Znojmo

Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

Zápis z jednání KR ze dne

30.05.2019

---------------------------------------------------Přítomni :

Peřinka J., Richter A., Adamov Z., Slabý I.

Omluveni : Novák J.
Hosté :

Holík J.

1.

KR bere na vědomí
omluvy z mistrovských utkání od rozhodčích: Koudela František, Vomela Vlastimil a Peňás Miroslav.

2.

KR schválila
a) doplnění listiny R okresního přeboru pro řízení mistrovských zápasů v Okresních soutěžích o
rozhodčího : KŘÍŽ Karel.
Jelikož tento rozhodčí má splněny veškeré podmínky potřebné k vykonávání funkce R, AR bude dle potřeb obsazovacího úseku delegován k mistrovským utkáním na utkání okresního
přeboru.
b) zařazení na listinu R (k 21.04.2019) oddílové rozhodčí : STAŠEK Josef ID 68080741 , STAŠEK
Antonín ID 65010003 , MAŘICA Jaroslav ID 56090354 a ŠINDELÁŘ František ID 76081593. Tito
odd. rozhodčí byli zařazení na základě proškolení a splnění podmínek pro delegování
k mistrovským soutěžím.

3.

KR upozorňuje
všechny rozhodčí , že uvedení delegací k mistrovským (pohárovým) zápasům na stránkách OFS
Znojmo je pouze “i n f o r m a t i v n í“. Směrodatné je uvedení delegace na účtu IS FAČR.

4.

KR se zabývala
 podnětem STK (viz. zpráva č. 25 z 07.05.2019) ohledně pochybení R: RICHTER Aleš v zápase
21.kola III.A třídy., DYJE A - DYJÁKOVICE , AR2 v ZoU uveden současně i jako asistent hostí.
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 06 / 2019


peněžitá pokuta ve výši = 150,- Kč



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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 26 z 15.05.2019) ohledně pochybení R: SVOBODA Pavel v zápase
22.kola III.A třídy., PŘÍMĚTICE B - ŠTÍTARY , potvrzení ZoU místo VD za využití sdělení
identifikačních údajů.
KR OFS Znojmo upozorňuje


ZoU nelze potvrdit jinak než vložením svého kódu za přítomnosti rozhodčího utkání. Je tedy nepřípustné předávat tyto údaje jakýmkoli způsobem jiným osobám, např. rozhodčímu, který pak

následně sám ZoU potvrdí. Potvrzování ZoU takovým způsobem rozhodčími nebude těmto rozhodčím a oddílům tolerováno.

 podnětem STK (viz. zpráva č. 27 z 22.05.2019) ohledně pochybení R: VOMELA Vlastimil v zápase 21.kola IV.A třídy, GR.MÝTO - FK ZNOMO C , nesprávné uvedení výsledku utkání a uvedení
střelců branek.
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 07 / 2019


peněžitá pokuta ve výši 100,- Kč



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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 28 z 29.05.2019) ohledně pochybení R: DRLÍK Miroslav v zápase
22.kola IV.B třídy, DOBŘÍNSKO - MIROSLAV C , AR1 v ZoU současně veden i jako hráč domácího oddílu
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 08 / 2019


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 29.05.2019) ohledně pochybení R: PALÁT Jiří v zápase
24.kola III.B třídy , VLASATICE - OLEKSOVICE , umožnění zapsání hráče r.2008 v ZoU mužů
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 09 / 2019


peněžitá pokuta ve výši = 150,- Kč



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

 KR se zabývala návrhem týkajícím se zařazení rozhodčích OFS Znojmo na listinu rozhodčích
JmKFS Brno (tzn. řízení mistrovských utkání krajských soutěží). Byli vytipování z listiny OFS
Znojmo rozhodčí, kteří splňují příslušná kritéria či podmínky dané soutěže a kteří by v případě zařazení na listinu R JmKFS byli pozitivním přínosem těchto soutěží.

5.

KR projednala
 emailovou žádost rozhodčího : STAŠEK Antonín týkající se vyplacení cestovného za mistrovské utkání, LITOBRATŘICE B – VALTROVICE, hraného dne 04.05.2019.
Rozhodnutí KR OFS Znojmo
a)

rozhodčímu Antonínu Staškovi náleží vyplacení cestovného pouze ve výši = 280,-Kč,
tedy zbývá vyplatit = 40,-Kč oproti částce uvedené v ZoU, a to za dopravu po trase
Valtrovice - Jiřice u Miroslavi , tzn. doprava k místu utkání

b)

dle sdělení člena obsazovacího úseku - byl rozhodčí Antonín Stašek delegován na změnu, kdy delegace tohoto R nebyla uvedena na webové stránce OFS. Dále je třeba
konstatovat, že princip společné delegace funguje na jiných pravidlech, kdy v případě
delegování R ze stejného místa bydliště obsazovací úsek neuvádí poznámku SD. Společná
delegace se využívá v případě delegování R na dvě po sobě následujících utkáních v jíných
místech, popř. v případě delegování dvou rozhodčích na různá místa se stejným začátkem
utkání.

c)

rozhodčí Antonín Stašek “n e o p r á v n ě n ě“ účtoval cestovné ve výši = 350,- Kč, kdy
změna v ZoU byla dle historie ZoU provedena sekretářem OFS Znojmo

KR žádá sekretáře OFS Znojmo o úpravu změny cestovného u rozhodčího Antonín Stašek !

6.

KR dále řešila
 nedostavením se bez omluvy rozhodčího : STAŠEK Antonín - ID 65010003, a to k utkání
11.kola - IV.C tř., hraného mezi odd. VALTROVICE - BOŽICE B , dne 18.05.2019.
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 10 / 2019


nedodržení schváleného Rozpisu soutěže, § 51 – práva a povinnosti R, modifikace OFS
bod 2e, “hrubé porušení výkonu funkce R“



peněžitá pokuta ve výši = 500,- Kč



rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo

 nedostavením se bez omluvy rozhodčího : ŠINDELÁŘ František - ID 76081593, a to k utkání
12.kola - IV.C tř., hraného mezi odd. DAMNICE - VALTROVICE , dne 26.05.2019.
Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 11 / 2019


nedodržení schváleného Rozpisu soutěže, § 51 – práva a povinnosti R, modifikace OFS
bod 2e, “hrubé porušení výkonu funkce R“

7.



peněžitá pokuta ve výši = 500,- Kč



rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo

JINÉ
předseda (Jiří Peřinka) informuje členy komise KR o průběhu konané schůzky jednotlivých
předsedů KR s členy obsazovacích úseků ohledně budoucí vzájemné spolupráce.

8.

KR schválila změny v delegacích rozhodčí na víkend a dále projednala obsazení na následující soutěžní kolo.

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

Zapsal : Ivan Slabý

Kontroloval : Jiří Peřinka, předseda KR

