
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 17.08.2018
      ------------------------------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov, Richter, Slabý

Omluveni :  Novák

Hosté :          Černý  J.,  Fouček M.,  Šachl  J.,  Pikart  D.         

1. KR dává na vědomí :

dne   05.08.2018  /neděle/   byl realizován  “letní seminář“  rozhodčích OFS Znojmo, a to na místě vy-

braném členy komise KR  (tj. Dobšice, Na Vyhlídce). Tento seminář (+ náhradní seminář pro nezúčast-něné 

na semináři konaném 05.08.2018) byly podmínkou pro řízení mistrovských zápasů v podzimní části s.r. 

2018/2019.   Rozhodnutí KR OFS Znojmo :

Členové komise  p o z i t i v n ě  zhodnotili jak místo, tak i obsah – program či celkové zajištění těchto 

pořádaných aktivů.  

2. KR  bere na vědomí :

rozhodnutí a sdělení rozhodčího  ĎURKO  Michal ,   týkající se přerušení činnosti ve funkci rozhodčího OFS 

Znojmo na dobu neurčitou , a to z  o s o b n í ch  důvodů.   

3. KR  se zabývala :  

 listinou rozhodčích pro řízení zápasů Okresního přeboru - podzim 2018.  Členy komise KR byla vy-

tvořena a schválena listina rozhodčích, která bude zveřejněna na stránkách OFS Znojmo. Tato listina 

může být komisí KR v odůvodněných případech pozměněna či doplněna.

 listinou  “Delegátů svazu“ pro soutěžní rok 2018/2019. Členové komise došli k jednohlasnému roz-

hodnutí, a to listinu nesestavovat  z důvodu neúčelnosti.

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 03 z 15.08.2018)  ohledně pochybení R: Svoboda Pavel  v zápase 2.kola

III.B tř,  HOSTĚRADICE – OLEKSOVICE ,  umožnění uvedení v ZoU hráče r. 2010   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 21 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

4. KR  schválila  :

obsazení rozhodčích na 3.kolo  a  zabývala se návrhem obsazení 4.kola  s.r. 2018/2019.

5. Termín a čas příštího zasedání členů KR bude upřesněn  -  po telefonické domluvě s předsedou.

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                           Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




