
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 7.11. 2014 
Přítomni:Hrůza, Peřinka ml,  Vařacha, Richter 
Omluven: Krška 

Hosté: Slabý Ivan  
 
KR bere na vědomí následující zápisy 

 zápis z jednání DK číslo 13. a 14. 

 zápisy z jednání STK číslo 14. a 15. 

 zápis JMKFS č.7 

1. Chyby rozhodčích 

 Slup „B“ – Velký Karlov. -  rozhodčí  Strapina Radek  - chybí popis přestupku vyloučeného hráče na zadní 
straně   ZoU – správný postup, bude řešeno na zimním semináři 

 Krhovice – Břežany „B“ – rozhodčí Záviška Josef – není zapsaná 2. ŽK v kolonce udělených OT  – pohovor 
s předsedou KR 

 Loděnice - Skalice – rozhodčí Jenerál Bohumil – nedostatečný popis  vyloučení,popsání napadení na 
zadní straně ZoU – správný postup, bude řešeno na zimním semináři 

2. KR rozhodla, že na studium licence C při JmKFS v Brně budou navrženi rozhodčí Tomáš Procházka a Martin 
Stuchlík. 

3. KR na základě jednání STK a KM OFS Znojmo projednala následující provinění rozhodčího Pavla Polereckého 
(ID 84101044 ). Provinění proti RFS čl. 21 odst. 6 – A3C0905 Troskotovice – Jaroslavice „B“, A3A1007 Slatina 
– Konice, A3C1203 Miroslav „C“ – Hrabětice (ZoU ke dnešnímu dni nebyly doručeny na sekretariát OFS). 
Provinění  proti RFS čl. 21 odst. 10 – C1A0603 Rakšice – Božice (k utkání se nedostavil, omluva KR formou 
sms až po čase konání mistrovského utkání), E1A0203 Vlasatice – Hrádek (k utkání se nedostavil, omluva KR 
formou sms 18 minut před začátkem mistrovského utkání), A1A1306 Bohutice – Moravský Krumlov „B“ (k 
utkání se nedostavil, bez omluvy, delegován jako AR).                                                                                        
Rozhodnutí: RFS OFS čl. 21 odst. 10 určuje způsob a postup při omluvách rozhodčích – Pavel Polerecký toto 
nesplnil opakovaně. KR výše jmenovaného rozhodčího předává k dalšímu řešení do DK s návrhem 
peněžitého trestu ve výši 5000,- Kč + zastavení závodní činnosti. 

4. Hodnocení DFA: V uplynulém období byly výkony rozhodčích standardní (dobré a uspokojivé) výjma utkání 
A2B1305 Višňové – Polánka- rozhodčí Procházka výkon neuspokojivý – rozhodnutí KR – bez dalších opatření, 
jedná se o první hodnocení výkonem neuspokojivý. 



5. Koncem podzimní části soutěží končí člen KR Jan Vařacha jako osoba odpovědná za obsazovací  úsek. KR mu 
za odvedenou práci děkuje. Nový člen odpovědný za obsazovací úsek bude uveden na zimní semináři 
rozhodčích a delegátů. 

6. Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční ve dnech 7. a 8. února 2015 v restauraci M – Centrum na 
Slepičím trhu ve Znojmě. Ubytování v hotelu S – Morava. Časový harmonogram semináře a náplň bude 
zveřejněn na webstránkách OFS do konce prosince 2014. 

7. KR schválila obsazení 14. soutěžního  kola + dohrávky 6. kola. 

 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


