
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 03.10.2018
      ------------------------------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov, Richter, Slabý,  Novák

Omluveni :  0

Hosté :          0         

1. KR  bere na vědomí :

rozhodnutí  rozhodčího  STUDÉNKA  Miroslav  a  KLUČKA Tomáš ,   týkající se přerušení činnosti ve funkci 

rozhodčího OFS Znojmo na dobu neurčitou.   

2. KR  se zabývala :  

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 04 z 22.08.2018)  ohledně pochybení R:  Peřinka Jiří  v zápase 3.kola  

III.B tř,   OLEKSOVICE – H.KOUNICE B ,   neuvedení doby hry 2.poločasu bez odůvodnění   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 22 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 50,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 05 z 29.08.2018)  ohledně pochybení R: Svoboda Pavel  v zápase 3.ko-

la III.A tř,   ŠATOV B – ÚNANOV B ,  umožnění nastoupení hráče r.2004 v utkání mužů   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 23 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 05 z 29.08.2018)  ohledně pochybení R:  Reschovský Michal  v zápa-

se  4.kola IV.C tř,   DAMNICE – LITOBRATŘICE B ,  AR1 v ZoU veden současně jako hráč dom.družstva   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 24 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 05 z 29.08.2018)  ohledně pochybení R:  Šťáva Jaromír  v zápase  1.ko-

la  OP dorostu,  PŘÍMĚTICE – H.KOUNICE ,  umožnění nastoupení hráče r.2006 - ml.žák v utkání dorostu   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 25 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 06 z 05.09.2018)  ohledně pochybení R:  Horký Marek  v zápase  4.kola 

IV.C tř,   VELKÝ  KARLOV - VALTROVICE ,  porušení PF, umožnění zapsání hráče Ludvík Aleš v základní 

sestavě přes to, že jmenovaný se utkání  “nezúčastnil“   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 26 / 2018   

 pochybení uvedeného R bylo řešeno   i n t e r n ě   v rámci příslušné komise KR

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 06 z 05.09.2018)  ohledně pochybení R:  Petlach Lukáš  v zápase   

5.kola  IV.B tř.,  RAKŠICE B - BRANIŠOVICE ,  AR1  v ZoU současně veden jako hráč dom.družstva   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 27 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 07 z 12.09.2018)  ohledně pochybení R:  Koudela František  v zápa-

se   6.kola  III.B tř.,   HOSTĚRADICE – SUCHOHRDLY / Mir. ,  AR2 v ZoU současně veden jako asistent hostí  

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 28 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 08 z 19.09.2018)  ohledně pochybení R:  Ludvík  Aleš  v zápase   3.kola  

žáci,  PŘÍMĚTICE – JEVIŠOVICE ,  v ZoU neuveden hl.pořadatel  a  ved.družstva domáho celku  

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 29 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

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

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 09 z 26.09.2018)  ohledně pochybení R:  Fojtík Rostislav  v zápase   

4.kola  ml.žáků.,   PRÁČE/PROSIMĚŘICE - JEVIŠOVICE ,  neuvedení hlavního pořadatele v ZoU   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 30 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 250,- Kč

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

3. KR  sděluje  :

 obsazení  soutěžních  kol  v průběhu  soutěže  bylo  schváleno  “per rollam“

 obsazení  10. soutěžního kola bylo schváleno a předběžně bylo projednáno 11.kolo

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

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                           Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




