
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 17.8. 2012 
Přítomni:  Hrůza, Peřinka, Richter, Vařacha 
Omluveni:  Kolesa, Krška 
Hosté:   

1. KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 1 z 9.8. 2012 

• zápisy z jednání STK číslo 2 z 8.8. 2012 a číslo 3 z 15.8. 2012 

• zápisy z jednání KM číslo 1 z 8.8. 2012 a číslo 2 z 15.8. 2012 

• zápis z jednání KR JmKFS číslo 2 z 4.8. 2012 

2. KR upozorňuje rozhodčí na skutečnost, že oficiálními jsou delegace na utkání vydané na webových 
stránkách OFS Znojmo. Změny na každé dané kolo budou vydávány na webu nejpozději ve čtvrtek před 
konkrétním hracím kolem a budou vyznačeny červeně. Rozhodčí jsou povinni tyto změny sledovat! Pozdější 
změny budou řešeny telefonicky obsazovacím úsekem. Delegace, které budou počínaje třetím kolem 
vycházet v týdeníku Znojemsko, jsou pouze informativní pro veřejnost. 

3. Nedostatky rozhodčích 

• Rozhodčí Kahoun - nesplnění delegací prvního kola; utkání Hostěradice „B“ - Vedrovice „B“, Jiřice - Práče 
„B“, dorost Hostěradice - Hevlín. 
KR rozhodla pozastavit rozhodčímu delegace na 2. a 3. kolo. Rozhodčí Kahoun bude pozván na příští 
zasedání KR. 

4. Rozhodčí Šalamon přerušil činnost ze zdravotních důvodů. 

5. KR na základě jednání informuje, že sponzor KR p. Slepička Jiří přislíbil, že v průběhu podzimní části ročníku 
2012/2013 budou rozhodčí OFS vybaveni novou sadou dresů, které budou pouze v kombinaci černé barvy a 
loga sponzora. KR doporučuje (nikoliv nařizuje) při mistrovských utkáních mužů používat starou světle 
šedou barvu dresů. Dresy by neměly být používány v případech barevné shody nebo periferní optické shody 
s dresy mužstev či při plnění více delegací v jeden den. 

6. Náhradního semináře se zúčastnili a podmínky pro plnění delegací splnili rozhodčí Helebrant, Klein, 
Koudela, Kučera, Palát a Šrámek.   

7. Na listinu rozhodčích OFS Znojmo byl zařazen rozhodčí Števica Jozef. 

8. Mezi okresními rozhodčími bude vytvořen mladých perspektivních rozhodčích, pro které bude pravidelně 
pořádán jednou za půl roku seminář. Předběžný termín semináře pro podzim 2012 je 28.9. 2012. Skupina 
bude vytvořena na příštím zasedání komise. 

9. KR schválila obsazení rozhodčích na 18.-19.8. 2012 a 25.-26.8. 2012 



10. Příští zasedání KR se bude konat 31.8.2012 od 18:00 v sídle OFS. 

Zapsal Vařacha J.        Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


