
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 12.10.2017
                    ----------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov, Richter,  Slabý 

             Omluveni :   Novák,  

Hosté :       Petlach Lukáš

1. KR doplní na listinu R pro řízení zápasů v Okr. soutěžích rozhodčího :  PETLACH  Lukáš  (Vedrovice 347),  

mob.  608 - 459 819,  ID: 80012031. Jelikož tento nový rozhodčí splnil veškeré podmínky potřebné k vy-

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

    

2. KR upozorňuje

 na nutnost kontroly označení “Hlavního pořadatele a ostatních pořadatelů“  při každém utkání  

(mistrovském či pohárovém), a to u soutěže řízené OFS Znojmo.

 na nadměrné množství  “Omluv rozhodčích“,  kdy komise vyhodnotila, že u většiny se jedná o pozdní

omluvy nebo o omluvy nedostatečně odůvodněné. Tímto negativním přístupem komplikují tito R 

práci obsazovacímu úseku.   

3. KR  se zabývala

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 11 z 11.10.2017)  ohledně pochybení R: Horký Marek v zápase 9.ko-

la – IV.A tř., OLBRAMKOSTEL - GREŠLOVÉ MÝTO ,  AR2 je v ZoU uveden současně jako asistent družstva

      Rozhodnutí KR OFS Znojmo č. 23 / 2017  

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 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  

 na základě rozhodnutí VV  (viz. zápis č.10 z 02.10.2017) komise KR rozhodla uvedeného R

finančně (pokutou)  n e t r e s t a t.   Tento R bude řešen příp. potrestán interně.

                                            

 nedostavením se rozhodčího :   Nikolai Lubor   k mistrovskému utkání 9.kola hraného 01.10.2017,

a to mezi oddíly  BOHUTICE – SUCHOHRDLY /MIR.

Rozhodnutí  KR OFS Znojmo :    

 pochybení obsazovacího úseku KR,  záměna v  IS



                                          

4. Pochybení a nedostatky rozhodčích :

 09.kolo,  Dyjákovice - Přímětice B ,  R: Peřinka Jiří st.,  chybný popis přestupku u vyloučeného hráče.  

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 (předpisy) – s odkazem na zápis 

STK  č. 4, 5.

5. KR  schválila změny v delegacích rozhodčí na 11.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 :  VV, KM, STK a DK   

7. Příští zasedání členů KR se bude konat   02.11.2017  / čtvrtek /   od  17,30  hod.  v sídle OFS.

        Zapsal :    Ivan Slabý                                                                              Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




