
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 11.9. 2014 
Přítomni:Hrůza, Peřinka ml,  Vařacha, Kolesa Zdeněk, Krška, Richter 
Hosté: Briksa Václav  
 
KR bere na vědomí následující zápisy 

 zápis z jednání DK číslo 4. a 5. 

 zápisy z jednání STK číslo 6. a 7. 

 zápis JMKFS č.3 

1. Chyby rozhodčích 

 Litobratřice – Suchohrdly u Mir. -  rozhodčí Ryšavý Lubomír  - chybí ID u vedoucího mužstva domácích 
v ZoU – předává se do DK 

 Suchohrdly u Znojma B – Štítary B – rozhodčí Šarkozi Zdeněk – chybí  podpis na zadní straně ZoU při 
popisu události po udělení ČK – pohovor s předsedou KR 

 Štítary - Mramotice – rozhodčí Chakoupka Kamil – nedostatečný popis přestupků vyloučených hráčů na 
přední i zadní straně ZoU – KR předvolává rozhodčího Kamila Chaloupku na příští zasedání KR 

2. Zprávy DS – utkání Štítary – Mramotice – rozhodčí Chaloupka Kamil – DS Vodák Ladislav- KR mění známku ze 
7,0 (neuspokojivý) na 6,0 (špatný). Ostatní výkony rozhodčích byly oceněny známkami dobrý a uspokojivý. 

3. KR rozhodla o nezveřejňování nominace delegátů na jednotlivá utkání. 

4. Na KR se dostavil zájemce o funkci delegáta FA p. Briksa Václav. Byl proškolen, splňuje licenční podmínky 
FAČR. Po schválení VV OFS Znojmo bude zařazen na listinu delegátů OFS Znojmo. Tímto žádáme sekretáře 
OFS Znojmo o předložení žádosti o zařazení výše zmíněného na VV OFS Znojmo. Telefon 724 899 334, 
bydliště – Rybníky 89, ID 70100535. 

5. KR upozorňuje všechny rozhodčí na dodržování ustanovení Rozpisu fotbalových soutěží čl. 21 bod 6 
(odesílání ZoU) a čl. 10 (omluvy rozhodčích z delegací OFS Znojmo). Při opakovaném neplnění těchto 
ustanovení budou provinivší se rozhodčí předáni k řešení do DK s návrhem finančního trestu.                         
KR vyzývá rozhodčího Kučeru Vlastimila k doložení omluvy z řízení utkání dne 7.9.2014 do příštího zasedání  
KR. 

6. KR důrazně upozorňuje rozhodčí na kontrolu ZoU před i po skončení utkání, zejména na kontrolu uvedení 
jmen a ID funkcionářů oddílů a HO utkání. Neuvedení těchto údajů podléhá sankcím DK (opět peněžitá 
pokuta). 



7. KR schválila obsazení na 6. a 7. soutěžní kolo. 

Příští zasedání komice bude ve čtvrtek 25.9.2014 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 
 


