
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 21.11. 2012 

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

Omluveni:  

Hosté:  

 KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 15 z 15.11.2012  

• zápis z jednání STK číslo 16 ze 14.11.2012  

• zápis KR JmKFS číslo 9 ze dne 13.11.2012 

1. Nedostatky rozhodčích 

• Ďurko Michal – Jezeřany „A“ – Přímětice „A“ – nevyjádření se k námitce – vyjádření k námitce je totožné 

s  vyjádřením k vyloučení – bez dalšího řešení.                 

• Maar Michal – Šanov – Horní Kounice „B“ – nedostatečný popis situace při vyloučení hráče- bude řešeno 

na zimním semináři rozhodčích. 

• Šachl Jiří – Olbramovice „A“ – Práče „A“ – nedostatečný popis přestupku při udělení druhé žluté karty- 

bude řešeno na zimním semináři rozhodčich. 

2. Rozhodčí Vomela Vlastimil předložil doklady o vrácení přebraného cestovného oddílům Petrovice, 

Olbramovice a Přímětice.                                               

3. Požadavek KR JmKFS na průběh akce „talent mentor“ – KR se tímto zabývala a zprávu pro KR JmKFS podal 

písemně předseda KR. 

4. Školení licence „C“ při KR JmKFS proběhne ve dnech 25. – 26.1.2013 v hotelu AVANTI v Brně. Za OFS Znojmo 

jsou na školení licence „C“ navrženi tito rozhodčí – Helebrant Oldřich, Černý Dalibor a Šachl Jiří. 

5. Přebrání cestovného rozhodčím Jenerálem Bohumilem na utkáních Božice – Skalice, Šanov – Horní Kounice 

„B“ a Hevlín – Višňové. Při účtování SD bylo přeúčtováno navíc 100,-Kč. Rozhodčí je povinen vrátit 33,- Kč 

oddílu Božice, 33,-Kč oddílu Hevlín a 33,-Kč oddílu Šanov. Doklady o zaplacení předloží na zimním semináři 

rozhodčích. 

6. Členové KR byli přítomni jako diváci na utkání Jezeřany „A“ – Přímětice „A“. O průběhu utkání podali zprávu 

na KR. Postup rozhodčího Ďurka Michala bude řešen na zimním semináři rozhodčích. 

7. KR se zabývala připomínkou VV k obsazování utkání Okresního přeboru jako hlavními rozhodčími JmKFS. 

Komise bude pokračovat v zavedené praxi -  utkání OP budou jako hlavní řídit rozhodčí zařazení na listinu 

OFS Znojmo. 



Příští zasedání komice bude ve čtvrtek 10.1.2013 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


