
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 9.11. 2012 

Přítomni:Hrůza, Peřinka ml, Richter, Vařacha, Kolesa Zdeněk, Krška 

Omluveni:  

Hosté: Vodák Vladan, Fousek Miroslav, Fuksa Zdeněk 

 KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 13 z 1.11.2012 a číslo 14 z 8.11.2012 

• zápisy z jednání STK číslo 14 z 31.10.2012 a číslo 15 z 7.11.2012 

• zápisy z jednání KM číslo 13 z 31.10.2012 a číslo 14 z 7.11.2012 

1. Nedostatky rozhodčích 

• Vomela Vlastimil –  přebrání cestovného na utkání Petrovice – Braníšovice;  Olbramovice  „B“ – 

Tavíkovice;  Přímětice „A“ – Olbramovice „A“. Výše uvedená utkání měla být účtována jako společná 

delegace – 119 km okruh – tj. 595,- Kč celkem. Jmenovaný rozhodčí je povinen vrátit 150,- Kč oddílu 

Petrovice, 150,- Kč oddílu Olbramovice a 100,- Kč oddílu Přímětice. Doklady o zaplacení předloží do 

21.11.2012 sekretáři KR.                 

• Záviška Josef – Višňové – Olbramovice (dorost)- chybí podpis vedoucího družstva v zápise o utkání. Bude 

řešeno na zimním semináři. 

• Kučera Vlastimil – nedostavení se k utkání Štítary – Slup bez řádné omluvy – pozastavení delegace na 15. 

soutěžní kolo (první jarní) 

• Lossel Antonín – Hrabětice – Prosiměřice „B“ – chybí druhá žlutá karta v zápise o utkání a chybí podpis 

kapitána pod popisem vyloučení – bude řešeno na zimním semináři. 

• Ďurko Michal – Olbramovice „A“ – Miroslav „A“ – rozpor v popisu přestupku vyloučeného hráče na 

přední a zadní straně zápisu o utkání – bude řešeno na zimním semináři rozhodčích. 

• Šachl Jiří – Litobratřice – Břežany „A“ – nepopsání první žluté karty při vyloučení – řešno pohovorem 

s předsedou KR. 

2. Na KR se dostavili pozvaní p. Fuksa a p. Fousek Miroslav. Byli předvolaní z důvodu upozornění  na možné 

korupční jednání rozhodčího Fouska Miroslava na oficiálních stránkách OFS Znojmo. Oba podali vysvětlení a 

p. Fuksa byl upozorněn na nevhodnost vyjádření na oficiálních stránkách OFS Znojmo pod hlavičkou FAČR.                                         

3. Na schůzce s předsedou KR Brno – venkov byla projednána vzájemná spolupráce ve výměnách rozhodčích 

od jarní části sezóny, rovněž byly dohodnuty podmínky a rozhodčí o nich budou informováni na zimním 

semináři. Tímto KR žádá VV o projednání a případné schválení výše zmiňované spolupráce. 

4. Ve Velkých Pavlovicích proběhlo setkání předsedů KR přilehlých okresů spadajících po JmKFS Brno a byly 

dohodnuty podmínky pro jarní část soutěží. Ve dnech 25. a 26.1.2013 proběhne v hotelu AVANTI v Brně 

školení nových rozhodčích licence „C“. Z OFS Znojmo by měli být vyškoleni dva rozhodčí na výše uvedenou 

licenci. 



5. KR Upozorňuje na zásady účtování cestovného na utkání. 

6. KR schválila obsazení na 14. soutěžní kolo a dohrávky 17.11.2012. 

Příští zasedání komice bude ve čtvrtek 22.11.2012 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


