
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 13.9. 2012 

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

Omluveni:  

Hosté: 

 

 KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 5 z 6.9.2012 a číslo 6 z 13.9.2012 

• zápisy z jednání STK číslo 6 z 5.9.2012 a číslo 7 z 12.9.2012 

• zápisy z jednání KM číslo 5 ze 5.9.2012 a číslo 6 z 12.9.2012 

1. Nedostatky rozhodčích 

• Bogner Michal – neadekvátní a pozdní omluva k utkání Hostan okresního přeboru – rozhodčí nebude 

delegován ke čtyřem soutěžním kolům na utkání Hostan okresního přeboru 

• Fousek Miroslav – Hostěradice „A“ – Troskotovice – rozdíl v popisech jednání vyloučených hráčů – 

rozhodčí bude pozván na zasedání komise 28.9.2012 

• Šplíchal Pavel – Vedrovice „B“ – Skalice – nesprávný postup při kontrole totožnosti, neodebrání RP – 

postup rozhodčího při utkání byl správný, přímo na místě nebyl prokázán neoprávněný start hráče – bez 

potrestání 

• Cougal Artur – opakované neuvádění ID rozhodčího v zápise o utkání – telefonický pohovor se sdělením 

ID (50070099) 

2. Nový rozhodčí Bula Milan splnil náležitosti k uvedení do funkce rozhodčího při OFS Znojmo. Delegován 

k mistrovským utkáním bude po zaregistrování u FAČR. 

3. Rozhodčí Horký Jiří je pro nesoučinnost s komisí ze zdravotních důvodů dočasné vyřazen z meziskupiny 

OP/III. tř. Ve skupině ho nahradí rozhodčí Peňáz Miroslav. 

4. Plán semináře mladých rozhodčích 28.9.2012 ve sportovním areálu v Dobšicích:                                                              

- 9,45 sraz účastníků                                                                                                                                                             

- 10,00 kontrola fyzické připravenosti + trénink ( Černý Josef )                                                                                      

- 11,00 – 11,30 ověření znalostí pravidel fotbalu formou testu ( Hrůza Jiří )                                                             

- 11,30 – 12,00 info komise rozhodčích ( Peřinka Jiří)                                                                                                    

- 12,00 – 12,20 vyhodnocení testu                                                                                                                                     

- 12,20 diskuze                                                                                                                                                                       

- 13,00 oběd a ukončení semináře 

5. Komise posoudila žádost oddílu Fotbal Mackovice o zrušení pokuty 500,- Kč za neregistraci rozhodčího na 

oddíl – mají pouze družstva mladších žáků 7+1 a přípravky. Družstva jsou sloučena s Litobratřicemi, které již 

pokutu zaplatily. Komise ruší udělenou pokutu.   



6. KR obdržela omluvu delegáta svazu p Vodáka Ladislava na 10. – 11. 11. 2012.  

7. KR schválila obsazení rozhodčích na 15.-16.9.2012 a 22.-23.9.2012 

8. Příští zasedání KR se bude konat 28.9.2012 od 10:00 ve sportovním areálu v Dobšicích. 

 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


