
                          ČESKOMORAVSKÝ   FOTBALOVÝ   SVAZ   
                                     

                                             Komise  rozhodčích  a  delegátů                        

                              OFS  Znojmo – Dvořákova  16 ,  669 02   
 
                                   

                   zápis  KRD     
  

Ze  zasedání  členů  komise  rozhodčích  a  delegátů  dne :     1.10.2010 
 

 
Přítomni   :      
 
p. Adamov  Z.,   Hrůza  J.,   Kolesa  P.,   Kolesa  Z.,   Svoboda  P.  Laštůvka D.,Pfeffer V. 

                   
Hosté :    p.   Šťava Jaromír – rozhodčí  (OFS Třebíč) 
 
 
Omluveni :      
 
p. Poláček  M.,  Slabý I.  -  pracovní  důvody 
 
 

 

Jednotlivé  body  komise  : 
 

1. Došlá  pošta : 
 

o zápis  z  jednání  STK  č. 08.   ze  dne  22.9.   a   č. 09  ze  dne   29.9.2010 
o zápis  z  jednání  KM   č. 07.   ze  dne  22.09.  a  č.08  ze dne  29.9.20010 

   zápis  z  jednání  DK   č. 07.  ze  dne  23.09.   a   č. 08. Ze dne 30.9.2010  
 
 

 
 

2.  KRD  projednala : 
 

• Pro STK-chybí zápis A2A0806 Mikulovice,,A“- Jevišovice,,B“.Telefonicky zjištěno,HR 
p.Fouček Zou řádně zaslal dle RS. 
 

•  Pro KM- chybějící Zou:E1A0603 IE Znojmo-Mramotice, E2B0103 Štítary-Skalice, 
E3A0402 Višňové-Práče ,jsou uloženy ve složce KM.  
Neúčast rozhodčích na utkání E2B0101 Horní Kounice-Olbramovice, E3A0403 
Bohutice-Šanov, HR nedelegován (nedostatek rozhodčích). 
E2A0501 Štítary-Hostěradice, změna delegace 
E2B0502 Rakšice-Jamolice, nedelegován (nedostatek rozhodčích). 
 

Pro DK utkání - A3C0406 Havraníky-Hrabětice R p. Klempa: po telefonickém rozhovoru 
předsedy KRD a R p.Klempu nebylo zjištěno pochybení rozhodčího. Při rozhovoru uvedl že 
veškeré OT (ŽK)+ ČK  které udělil v tomto utkání uvedl do Zou. KRD přenechá další postup 
pro DK. 

 
3.  KRD  projednala  a  rozhodla : 



   
•  žádost rozhodčího p.Šťava Jaromír o působení na OFS Znojmo. KRD rozhodla,tuto 

žádost projedná předseda KRD OFS Znojmo a předseda KR OFS Třebíč. Poté bude 
předseda komise informovat ostatní členy komise na příštím zasedání. 
 

KRD rozhodla:využitím internet.stránek OFS Znojmo, požádat rozhodčí a oddíly před 
začátkem mistrovských utkání 9. Kola o minutu ticha, za tragicky zesnulého rozhodčího 
Libora Maršálka. 
   

 
 
 

 

 

4.  KRD  schválila : 
 

-    změny  v  obsazení   R + DS  na  soutěžní  utkání  hraná   2.– 3. 10.2010     /  09. kolo  / 
-    návrh  na  obsazení  R + DS  na  soutěžní  utkání  hrané   09.– 10.10.2010     /  10. kolo  / 

 
 

5. KRD provedla 
 

vyhodnocení zápisu o utkání po 8 kole a musí konstatovat, že někteří rozhodčí mají 
velké nedostatky ve více kolech. Například – chybí podpis Hl. Pořadatele, počet 
pořadatelů, události atd…                

Na druhou stranu KRD s potěšením konstatuje, že dle zápisu DK-STK-KM nemusela řešit 
žádné prohřešky rozhodčích v uplynulých dvou kolech soutěží OFS. 

Příští  zasedání  KRD  se  bude  konat  :     15. 10. 2010      v       18,30    hodin.         
 
 
 

      Ve  Znojmě    02. 09. 2010                                                            
                                                                                                      Zdeněk   A d a m o v 

                                                                                               předseda   KRD 


