
           Fotbalová asociace České republiky 
                      Komise rozhodčích OFS Znojmo 

                                          Dvořákova 16, 669 02 Znojmo

          Zápis z jednání KR ze dne 12.11.2018
      ------------------------------------------------------------------------

Přítomni :   Peřinka, Adamov,  Slabý  

Omluveni :  Richter,  Novák

Hosté :          Večeřa M. -  předseda OFS         

1. KR  bere na vědomí :

rozhodnutí  rozhodčího  FŮRA  Lukáš  a  PEŘINKA  Jiří - ml. ,   týkající se ukončení činnosti ve funkci 

rozhodčího OFS Znojmo.   

„KR  děkuje  uvedeným rozhodčím za spolupráci a činnost při vykonávání této funkce“.

2. KR  se zabývala :  

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 10 z 03.10.2018)  ohledně pochybení R:  Kolesa Zdeněk  v zápase

9.kola  III.B tř.,   SUCHOHRDLY / Mir. – LODĚNICE ,   HP v ZoU veden současně jako AR2   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 31 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem  STK   (viz. zpráva č. 10 z 03.10.2018)  ohledně pochybení R: Petlach Lukáš  v zápase

9.kola IV.B tř,   OLBRAMOVICE B - DOBŘÍNSKO ,  AR1 v ZoU veden současně jako VD  

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 32 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK  (viz. zpráva č. 11 z 10.10.2018)  ohledně pochybení R:  Svoboda Pavel  v zápase  

10.kola III.B tř,   LODĚNICE - VEDROVICE ,  AR1 v ZoU veden současně jako asistent trenéra   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 33 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK (viz. zpráva č. 12 z 17.10.2018)  ohledně pochybení R:  Palát  Jiří  v zápase  11.kola  

IV.B tř.  OLBRAMOVICE – BOHUTICE B / VIŠŇOVÉ B ,  zapsání hráče r.2008 v ZoU v utkání mužů 

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 34 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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



 podnětem STK  (viz. zpráva č. 12 z 17.10.2018)  ohledně pochybení R:  Vomela Vlastimil  v zá-

pase  11.kola IV.A tř.   KONICE - PAVLICE ,  neuvedení doby hry 2. poločasu bez odůvodnění  

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 35 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 50,- Kč

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

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 14 z 31.10.2018)  ohledně pochybení R:  Peřinka Jiří  v zápase   

13.kola  III.A tř.,  CHVALOVICE – MICMANICE ,  AR1  v ZoU současně veden jako náhradní hráč DD   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 36 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

 podnětem STK   (viz. zpráva č. 15 z 07.11.2018)  ohledně pochybení R:  Pikart David  v zápase   

1.kola  III.B tř.,  JAMOLICE – LODĚNICE ,  umožnění  neoprávněné čerpání čekací doby v důsledku

zahájení zápisu rozhodčím v 13,55 hod.   

Rozhodnutí  KR OFS  Znojmo  č. 37 / 2018   

 peněžitá pokuta ve výši  = 150,- Kč

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

3. KR  rozhodla  :

 žádost KR JmKFS o zaslání písem. návrhů rozhodčích pro řízení utkání soutěže JmKFS    n e b u d e     

akceptovat,  tzn. nenavrhuje  do  této  soutěže  žádného  rozhodčího  z listiny  OFS Znojmo.    

4. KR  upozorňuje :    

 na termín konání semináře rozhodčích pro jarní část soutěžní ročník  2018 / 2019“, který byl 

předběžně  stanoven na   02. března 2019  / sobota /.  Místo konání či čas začátku semináře 

bude na stránkách OFS Znojmo   v č a s   upřesněn 

5. KR  sděluje :    

 ve  spolupráci  se  sekretářem  svazu  (OFS)  zašle  výzvy  všem  oddílům  s požadavkem  nahlášení

osob - uchazečů  pro  možné  vykonávání  funkce  “Oddílový rozhodčí, oddílový asistent roz-

hodčího“.  

6. KR   „ d ě k u j e “   všem rozhodčím za řízení  mistrovských  zápasů OFS Znojmo  v podzimní části 

soutěžního ročníku  2018 / 2019.

Zapsal :    Ivan Slabý                                                                           Kontroloval :   Jiří Peřinka, předseda KR




