
Fotbalová asociace České republiky 
Okresní fotbalový svaz Znojmo 

Komise rozhodčích 

Zápis z jednání KR dne 6.8. 2020 v 16:30 
Přítomni: Jiří Holík, Aleš Richter, Jan Vařacha 
Omluveni: 
Hosté: Adamov Z., Bukáček P., Elis M., Fiala T., Fiedler J., Malý P., Pikart D., Šťáva J. 

1. KR zhodnotila letní seminář rozhodčích konaný dne 24.8. a vyzdvihuje vysokou účast R. 

2. Na náhradní seminář konaný v rámci zasedání komise se dostavili R uvedení výše. Jmenovaní tímto 
splnili podmínky pro delegování k utkáním v podzimní části soutěže. 

3. Na nominační listinu R OFS Znojmo byl doplněn nový R – pan Petr Malý. 

4. Komise sestavila nominační listinu R pro podzim 2020. Listina byla postoupena Výkonnému výboru. 

5. Komise s okamžitou platností uvolňuje pozastavené delegace R Palátovi a Reschovskému, kteří 
uhradili všechny uložené pokuty. 

6. Komise obsadila utkání OP Práče – Jaroslavice, které se bude hrát 23.8. 2020 v 10:15 před kamerami 
České televize. HR byl zvolen hlasováním členů KR, které skončilo poměrem hlasů 2:1. 

7. Na základě podnětů STK trestá KR tyto rozhodčí: 

7.1. R Strapina, Vrbovec-Dyjákovičky – Suchohrdly, VD současně AR1 – 150 Kč. 

Rozhodnutí bude umístěno na úřední desce OFS. 

8. Komise nakoupila odznaky R FAČR, které budou v budoucnu distribuovány novým R na listině OFS 
Znojmo, nebo případně i stávajícím R bez odznaku. 

9. Komise žádá všechny R, aby zkontrolovali své údaje v adresáři rozhodčích a případné změny/chyby 
nahlásili na e-mail jan@varacha.cz nebo SMS zprávou na 603 929 870. 

10. Byla vydána nová Pravidla fotbalu, platná od 1.8. 2020. KR ve spolupráci se sekretářem OFS nabízí 
tuto publikaci rozhodčím OFS za cenu cca 150 Kč (přesná částka závisí na objednaném množství a 
z něho vyplývající množstevní slevy). R, kteří mají o nová pravidla zájem, se můžou závazně nahlásit 
na e-mail jan@varacha.cz nebo SMS zprávou na 603 929 870. Uzávěrka objednávek 20.8.  

11. FAČR schválila následující hygienická opatření, která budou aplikována napříč všemi českými 
fotbalovými soutěžemi, tedy i v utkáních OFS Znojmo: 

11.1. Všichni účastníci utkání kromě diváků (hráči, funkcionáři, pořadatelé, rozhodčí, …) musí 
vyplnit a podepsat formulář ohledně COVIDu. Všechny osoby uvedené v ZoU musí před 
utkáním předložit formuláře rozhodčímu. Formulář i celé znění nařízení jsou vystaveny na 
titulní stránce OFS Znojmo v sekci Obsazení rozhodčích. 

11.2. Při nástupu k utkáním se nyní neprovádí podávání rukou. Po nástupu na hrací plochu a 
pozdravu diváků tedy ihned následuje losování za účasti všech rozhodčích a obou kapitánů. 

Zapsal: Jan Vařacha – člen komise  Schválil: Jiří Holík – předseda komise 

http://www.ofsznojmo.cz/download.php?soubor=652
https://rozhodci.fotbal.cz/nova-publikace-pravidla-fotbalu-platna-od-1-8-2020/a12662
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