
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 26.9. 2014 
Přítomni: Peřinka ml,  Richter, Hrůza, Krška                                                  
Omluven:  Vařacha 
Hosté: Slabý Ivan , Chaloupka Kamil  
Zápisy:  DK č.6. 7. a 8 

               STK č.8 a 9 

               JmKFS č.4 

1. Na KR se dostavil rozhodčí Chaloupka Kamil, byly s ním probrány chyby v utkání Štítary – Mramotice a 
nedostatky v ZoU. 

2. KR obdržela pochvalný dopis na výkon rozhodčího Peřinky st. v utkání Jamolice – Břežany od funkcionářů 
domácích.                    

3. Zpráva z VV OFS Znojmo ze dne 22.9.2014: - rozhodnutím VV byl z KR odvolán člen Zdeněk Kolesa, KR bude 
nadále pracovat v počtu pěti členů               - rozhodnutím VV byl změněn čl. 32/C, paušální odměna pro 
rozhodčí při utkání – kategorie žáci- 250,- Kč (změna na základě celostátně schváleného sazebníku odměn).                                                                                                        
– rozhodnutím VV byl schválen jako delegát FA Václav Briksa, bude zapsán na nominační listinu OFS Znojmo.                    
- 9.10.02014 proběhne meziokresní turnaj U11 a U12 – hřiště Miroslav. VV žádá o nominaci 4 rozhodčích 
(HN á 300,- Kč + 1x jízdné).                                                                                                                                                             
– VV upozorňuje rozhodčí na kritéria  pro střídavý start ( dorostenec na střídavý start nesmí nastoupit za 
muže na žlutý registrační průkaz). 

4. Úsek DFA – od 23.9.2014 za úsek odpovídá a deleguje předseda KR, o obsazování na jednotlivá utkání  
budou dotčení informováni telefonicky nejpozději do úterý 20:00 hod. Zápisy delegátů FA možno zasílat e-
mailovou poštou na adresu j.pera.lara@seznam.cz nebo doručením na adresu OFS Znojmo. 

5. KR děkuje Zdeňku Kolesovi za dlouholetou práci v komisi, hlavně za koordinaci úseku DFA. 

6. Z důvodu větší pracovní vytíženosti členů KR se budou zasedání v některých případech konat mimo 
stanovený čas (každý lichý čtvrtek od 17,30 hod). Datum a čas těchto zasedání budou určena na základě 
pracovní vytíženosti jednotlivých členů komise a změna bude vždy oznámena sekretáři OFS Znojmo. 

7. Dne 23.10.2014 se bude v Brně konat VPR pro mladé rozhodčí. Za OFS Znojmo budou do VPR zařazeni tito 
rozhodčí: Dufek Jan, Chaloupka Kamil, Kacká Dominika, Neužil Jan, Procházka Tomáš. 

8. Chyby rozhodčích: rozhodčí Kučera Vlastimil – utkání  Břežany „B“ – Velký Karlov- chybí podpis kapitána 
hostí u vyloučených hráčů, neetické chování rozhodčího před utkáním. KR omezuje delegaci na 5 soutěžních 
utkání.                     Rozhodčí Kučera Vlastimil – utkání Štítary „B“ – Pavlice – nedostavení se k řízení utkání – 



předává se do DK s návrhem peněžité pokuty 500,- Kč.                                                                                            
Rozhodčí Coufal Artur – utkání Božice – Mikulovice dorost- nepodepsané hospodářské náležitosti – pohovor 
s předsedou KR. 

9. Omluva z důvodu pracovního vytížení z obsazení 5. kola od rozhodčího Kučery Vlastimila doručena dne 
19.9.2014.   

10. KR schválila obsazení rozhodčích na 8. a 9. soutěžní kolo. 

Příští zasedání KR bude 9.10.2014 v 17:30 

 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 
 


