
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 19.06.2019
      ------------------------------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov,  Slabý,   Richtr,   Novák  

Omluveni :  0

Hosté :          Večeřa M. (předseda OFS),  Holík  J.  a  Vařacha  J.           

1. KR  bere na vědomí :

schválenou  změnu  “Sazebníku  odměn  pro  rozhodčí  (včetně asistentů)  a  delegátů  svazu“  s účin-

ností   od   01.07.2019.

2. KR  sděluje : 

 na  listinu  rozhodčích  JmKFS Brno  pro  řízení  utkání  v  soutěžním  ročníku  2019/2020 byli  komisí  

KR navržení :  p. Holík  Jiří   a   Kříž  Karel.         

3. KR  provedla :  

 se  zúčastněným  předsedou  OFS Znojmo  (Večeřa Milan)  koordinační  schůzku  týkající  se  fungová-

ní  a  činnosti  komise  KR  v novém  soutěžním ročníku  2019/20.

 celkové  zhodnocení  výkonů  rozhodčích  a  asistentů  OFS Znojmo  v soutěžním  ročníku  2018 / 19.     

 ve  spolupráci  se  sekretářem  svazu  OFS Znojmo  kontrolu  neuhrazených  pokut,  které  byly  uděle-

ny  v souladu  s  “RS - § 51  Práva  a  povinnosti  rozhodčího,  odst. 2“.  Tuto  povinnost  nesplnili  a  

do  zasedání  komise  uvedené  částky  neuhradili tito  rozhodčí :

Reschovský Michal, rozh. 24/2018 = 150kč

Petlach Lukáš, rozh. 32/2018 = 150kč

Palát Jiří, rozh. 34/2018 = 150kč

Vomela Vlastimil, rozh. 35/2018 = 50kč

Pikart David,rozh. 37/2018 = 150kč

Peňás Miroslav, rozh. 4/2019 = 150kč

Peňás Miroslav, rozh. 5/2018 = 150kč

Vomela Vlastimil, rozh. 7/2019 = 100kč

Drlík Miroslav, rozh. 8/2019 = 150kč

Palát Jiří, rozh. 9/2019 = 150kč

Šindelář František, rozh. 11/19 = 500kč

Uvedení  rozhodčí  jsou   p o v i n n i   uhradit  udělené   částky  do  konání  semináře R,  tj. do 28.7.2019,  a to



u  sekretáře  svazu  nebo  na  účet  OFS Znojmo   (tento je uveden na úřední stránce OFS Znojmo).  

      

4. KR  upozorňuje :    

 na termín konání semináře rozhodčích,  který  byl  stanoven  na    28. červenec 2019 / neděle /.

     Místo konání : sportovní areál Sokola Dobšice, začátek semináře 9,00hod, prezence 8,30 – 9,00 hod.

5.  KR projednala:

      Pikart David – nesplnění delegace na utkání 3.tř – Božice „A“ – Křepice – jednalo se o pochybení 

      obsazovacího úseku, kdy R byl z řízení utkání omluven z pracovních důvodů 

      Fiedler Jaroslav – nesplnění delegace na utkání OP – Starý Petřín – Jevišovice – KR bere na vědomí 

      vysvětlení R ( oddílového ) bez dalšího opatření, kdy utkání nebylo z důvodu nedostavení se družstva 

      hostí sehráno

KR   „ d ě k u j e “   všem rozhodčím za řízení  mistrovských  zápasů OFS Znojmo  v soutěžním ročníku  

2018 / 2019.

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                           Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




