Fotbalová asociace České republiky
Okresní fotbalový svaz Znojmo
Komise rozhodčích

Zápis z jednání KR dne 9.9. 2021 (per rollam)
Přítomni: Jiří Holík, Aleš Richter, Jan Vařacha
Omluveni:
Hosté:
1. KR zaslala DK písemné vyjádření k utkání 2021627A2A0504 Vrbovec‐Dyjákovičky – Štítary.
2. DK předala do KR R Peřinku pro nedostatečný popis přestupku vyloučeného hráče v utkání Šanov –
Miroslav „B“.
R sice nepopsal vyloučení ve zprávě rozhodčího, ale jeho popis na přední straně ZoU považuje KR za
dobrý. Protože jde o vyloučení po druhém napomenutí, kde podle našeho názoru nebylo nutné
okolnosti přestupku dále rozvádět, nespatřujeme v postupu R problém a nebudeme jej trestat.
3. Komise obsadila utkání 2021627A1A0803 Hostěradice – Prosiměřice, které se odehraje 18.9. 2021 ve
13:30 před kamerami České televize.
4. KR opět upozorňuje rozhodčí na platné zásady účtování dopravného v případech, kdy je k utkání
delegována celá trojice rozhodčích. Jedou‐li 2 nebo 3 rozhodčí z jednoho směru, jsou povinni účtovat
dopravné co nejhospodárněji.
Příklad: Na utkání ve Znojmě je delegován HR z Moravského Krumlova, AR1 z Miroslavi a AR2
z Jevišovic. Moravský Krumlov a Miroslav leží vůči Znojmu v jednom směru, proto HR vyrazí z Mor.
Krumlova a jede do Miroslavi k AR1. Tam buď vyzvedne AR1 a společně pokračují do Znojma, nebo
přesedne do auta k AR1 a ten řídí dále do Znojma. AR2 je z jiného směru, proto přijede do Znojma sám
vlastním vozem.
Dopravné potom bude účtováno takto:
Varianta A: HR účtuje trasu Mor. Krumlov – Miroslav – Znojmo a zpět (v případě, že vyzvednul AR1 a
řídil celou cestu) a AR1 neúčtuje nic.
Varianta B: HR účtuje trasu Mor. Krumlov – Miroslav a zpět (pokud přesednul do auta k AR1) a potom
AR1 účtuje trasu Miroslav – Znojmo a zpět.
Není však možné, aby HR účtoval trasu Mor. Krumlov – Znojmo a současně AR1 Miroslav – Znojmo! Na
tom, který z těchto dvou způsobů dopravy bude zvolen, se HR a AR1 dohodnou mezi sebou; v případě
neshody rozhoduje vždy HR.
AR2 účtuje trasu Jevišovice – Znojmo a zpět, není nijak vázán na oba zbývající rozhodčí. Pokud by ale
AR2 bydlel například v Hostěradicích, jeli by v tomto případě všichni 3 rozhodčí jedním autem.
Tato pravidla platí v plném rozsahu i pro delegované oddílové rozhodčí, zejména ti je totiž
nedodržují!
5. Na základě podnětů STK trestá KR tyto rozhodčí:
5.1. R Pikart, Božice – FK Znojmo „B“, neuvedení doby hry 2. poločasu – 50 korun.
5.2. R Šťáva, Vrbovec‐Dyjákovičky – Chvalovice, AR1 současně asistentem D – 150 korun.
5.3. R Fojtík, Skalice – Hostěradice „B“, AR2 současně hráčem H – 150 korun.
5.4. R Jenerál, Jiřice – Čejkovice, AR2 mladší 18 let – 150 korun.
5.5. R Koudela, Přímětice „B“ – Hevlín, porušení pravidla o střídání hráčů – 150 korun.
5.6. R Vikturna, Štítary – Únanov „B“, AR1 současně asistentem D – 150 korun.

5.7. R Peřinka, Jevišovice‐Mikulovice „B“ – Vrbovec‐Dyjákovičky, neuvedena kontrola COVID‐19 –
bez potrestání. (Jde o první případ a málo závažný nedostatek.)
6.

KR provedla kontrolu účtování dopravného a odměn rozhodčími za 3., 4., 5. a 6. kolo.
Všechny neoprávněně čerpané odměny byly odebrány a přeúčtované cestovné bylo opraveno.

Zapsal: Jan Vařacha – člen komise

Schválil: Jiří Holík – předseda komise

