
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 10.10. 2014 
Přítomni: Peřinka ml,  Richter, Hrůza, Krška, 
Omluveni:  Vařacha                                              
Zápisy:  DK č.11 a 12 

               STK č.12 a 13 

               JmKFS č.6 

1. KR konstatuje, že k dnešnímu dni mají všichni rozhodčí a DFA přidělený průkaz a osobní číslo. Kdo 
z rozhodčích průkaz fyzicky nemá, bude mu přidělen na zimním semináři. 

2. Ze zprávy STK č. 13 vyplývá, že rozhodčí Pavel Polerecký nedoručil na adresu OFS Znojmo Zápisy o utkání  ze 
zápasů č. A3C0905 Troskotovice – Jaroslavice „B“ a A3A1007 Slatina – Konice. Jmenovaného rozhodčího se 
nepodařilo kontaktovat, KR rozhodne na svém příštím zasedání po podání vysvětlení rozhodčím 
Polereckým.                    

3. KR obdržela omluvu rozhodčího Pavla Šplíchala na zbytek soutěžního období podzim 2014 z důvodu pobytu 
v zahraničí – KR bere na vědomí. 

4. Chyby rozhodčích: rozhodčí Vomela Vlastimil – utkání  Krhovice  – Velký Karlov- neúplné vyplnění hlavičky 
ZoU (chybí datum, čas, soutěžní ročník) – KR předává výše zmíněného rozhodčího do řešení DK s návrhem 
peněžité pokuty 200,- Kč                     Rozhodčí Wiener Rudolf – utkání Rakšice – Mikulovice – chybí popis ČK 
na zadní straně ZoU – bude řešeno na zimním semináři. 

5. Hodnocení rozhodčích  - V uplynulé období byly všechny výkony rozhodčích na standartní úrovni, 
hodnoceny známkami uspokojivý a dobrý. 

6. Předseda KR informoval o průběhu VPR pro mladé a talentované rozhodčí, který se konal dne 21.10.2014 
v Brně. Za OFS Znojmo se zúčastnili rozhodčí Dominika Kacká, Jan Dufek, Jan Neužil, Kamil Chaloupka a 
Tomáš Procházka. Náplní semináře byla fyzická příprava rozhodčích, vyhodnocování situací dle pravidla XI 
formou simulovaných situací a videotest v uplatňování  PF ve hře.  

7. KR schválila obsazení rozhodčích na 12. a vložené 6. soutěžní kolo a návrh obsazení 13 kolo. 

Příští zasedání KR bude 7.11.2014 v 17:30 

 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


