
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 25.10. 2012 

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

Omluveni:  

  

 KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 11 z 18.10.2012 a číslo 12 z 25.10.2012 

• zápisy z jednání STK číslo 12 z 17.10.2012 a číslo 13 z 24.10.2012 

• zápisy z jednání KM číslo 11 z 17.10.2012 a číslo 12 z 24.10.2012 

• zápis JMKFS č.7 z 18.10.2012 

1. Nedostatky rozhodčích 

• Maar Michal –  Trstěnice  – Vedrovice „B“ – špatný popis přestupku vyloučeného hráče na přední straně 

ZoU   

                            Pavlice – Slatina – chybí popis první ŽK v ZoU + špatný popis vyloučení a událostí po 

vyloučení  –  případ bude řešen na zimním semináři rozhodčích a pozastavena delegace na 13. kolo                  

• Fojtík Rostislav – Jamolice – Hostěradice „B“ – nesprávný popis přestupku vyloučeného hráče – bude 

řešeno na zimním semináři rozhodčích 

• Peřinka Jiří st. – Suchohrdly u Znojma –Těšetice – neuvedení viníka pozdního začátku utkání a 

neoprávněného čerpání čekací doby – pohovor s předsedou KR 

2. Zemánek Miroslav – nedoložení dokladu o uhrazení přebraného cestovného oddílům Olbramovice a 

Braníšovice – pozastavení delegací do doby předložení dokladu a pozvání na příští zasedání KR 9.11.2012  

Fousek Miroslav – Oleksovice – Olbramovice „A“ – neoprávněné účtování jízdného oddílu Oleksovice ve výši 

70,- Kč – je povinen uhradit 70,- Kč oddílu Oleksovice a doklad o zaplacení předložit sekretáři KR do 

8.11.2012                                               

3. Nesouhlas oddílu TJ Těšetice s výkonem rozhodčího Peřinky Jiřího st.  v utkání  Suchohrdly u Znojma – 

Těšetice – nesouhlas nesplňuje náležitosti oficiální stížnosti na výkon rozhodčího. I přes to se KR dopisem 

zabývala a zaujímá následné stanovisko – utkání byli přítomni dva členové KR a ti hodnotí výkon HR jako 

neuspokojivý. U výše jmenovaného rozhodčího se jedná o první známku „neuspokojivý“ v tomto soutěžním 

ročníku. V případě druhého hodnocení neuspokojivým výkonem v tomto soutěžním ročníku bude 

rozhodčímu pozastavena delegace na dvě soutěžní kola. 

4. KR upozorňuje rozhodčí na skutečnost, že při disciplinárním provinění AR laika je nutné v ZoU uvádět 

klubovou příslušnost proviněného.   

5. KR projednala příspěvek z oficiálních stránek OFS Znojmo p. Fukse Zd. z Vlasatic a zaujala následující 

stanovisko. Na příští zasedání KR předvolává rozhodčího Fouska Miroslava a p. Fuksu Zd. (ID 58120101) 

z oddílu Start Vlasatice.  



6. KR žádá o příspěvek 1000,- Kč na startovné na turnaj rozhodčích v Humpolci pořádaný KFS Vysočina. 

Odpovědný za organizaci je Jiří Hrůza. 

7. KR stanovuje předběžný termín zimního semináře rozhodčích na 9.2.2013 

8. KR schválila obsazení na 12. a 13. soutěžní kolo 

Příští zasedání komice bude v pátek 9.11.2012 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


