
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 14.09.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Slabý,  Richter

             Omluveni :   Adamov, Novák,  

Hosté :          Ludvík  Aleš

1. KR doplní na listinu R pro řízení zápasů v Okr. soutěžích rozhodčího :  LUDVÍK  Aleš  (Dyjákovice),  mob.  

606 522 456,  ID: 75040688. Jelikož tento nový rozhodčí splnil veškeré podmínky potřebné k vyko-

návání funkce R, AR – bude dle potřeb obsazovacího úseku delegován k mistrovským utkáním.

    

2. KR upozorňuje

 na nutnost kontroly “Věkové hranice“ ve všech soutěžních třídách  (muži, dorost, žáci, přípravka),  a 

to při každém mistrovském či pohárovém zápase v souladu s Rozpisem soutěží (viz. RS - § 11, 

str.13,14) 

 na dodržování PF, a to zejména na PIII – Hráči , týkající se počtu hráčů, střídání, výměny hráčů, do-

plňování družstva či uvedení počtu náhradníků v ZoU.

3. KR  se zabývala

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 6 z 06.09.2017)  ohledně pochybení R : Ďurko Michal v zápase 5.ko-

la – IV.A tř., KONICE - TĚŠETICE ,  umožnění zapsání osmi (8) hráčů domácího oddílu do ZoU a tím           

i umožnění  “neoprávněného“  nastoupení některého z hráčů.

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 17 / 2017  

 jelikož ohledně tohoto utkání probíhá další šetření – rozhodne komise KR až po dokončení 

šetření a sdělení konečného rozhodnutí VV.

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 6 z 06.09.2017)  ohledně pochybení R: Chaloupka Michal  v zápase

5.kola OP dorostu, ÚNANOV - JAROSLAVICE ,  umožnění VD dom. oddílu vykonávat funkci HP i AR1  

podnětem STK  (viz. zpráva č. 7 z 13.09.2017)  ohledně pochybení R: Chaloupka Michal  v zápase

3.kola - ml. žáků  (7 + 1), ÚNANOV - SC  ZNOJMO ,  umožnění nastoupení hráče r.2004 v soutěži ml.žáků

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 18 / 2017  

 provedení pohovoru s R – dále KR upouští od potrestání dle sazebníků pokut  (R = nováček)

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 7 z 13.09.2017)  ohledně pochybení R: Palát Jiří  v zápase 06.kola III.B 

třídy.,  SUCHOHRDLY / Mir - OLEKSOVICE ,  umožnění zapsání HP jako náhradníka domácích oddílu     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 19 / 2017   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo  (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 7 z 13.09.2017)  ohledně pochybení R:  Fousek Miroslav v zápase

06.kola IV.A třídy.,  VRANOV / D - Hl. MAŠŮVKY ,  umožnění zapsání hráče nar. 2007 do ZoU mužů     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 20 / 2017   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo  (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 7 z 13.09.2017)  ohledně pochybení R:  Šťáva Jaromír  v zápase

03.kola mládeže - žáci,  ŠATOV - SUCHOHRDLY ,  umožnění nastoupení hráče nar. 2002 v soutěži žáků     

     Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 21 / 2017   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

 rozhodnutí umístit na úřední desku OFS Znojmo  (podrobný popis viz. přiložené rozhodnutí)

                                                                                      

4. Pochybení a nedostatky rozhodčích :

 06.kolo,  ŠTÍTARY – ŠATOV B,  R: Kněžíček Václav,  chybný a nedostatečný popis přestupku u vylou-

čeného hráče  (při opakovaném provinění – postup dle následného odstavce)

Rozhodčí jsou povinni popisovat porušení P12 (přestupky a provinění) dle vydaného metodického poky-

nu 02 - 2016. Při opakovaných pochybení či zjištěných nedostatcích v Zápisu o utkání přistoupí komise 

KR k postihu provinivších rozhodčích , a to v souladu s platnými řády (tzn. dle sazebníku pokut).

5. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na 07.kolo (OP, III.tř., IV.tř a mládeže). Dále projednala obsa-

zení na následující soutěžní kolo. 

          

6. KR  bere na vědomí 

zápisy z jednotlivých komisí :  KM, STK a DK   

7. Příští zasedání členů KR se bude konat   29.09.2017  / pátek /   od  17,00  hod.  v sídle OFS.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




