
Fotbalová asociace České republiky 

Komise rozhodčích OFS Znojmo 
Dvořákova 16, 669 02 Znojmo 

Zápis z jednání KR ze dne 31.8. 2012 
Přítomni:Hrůza,Kolesa, Krška, Peřinka ml,  Richter, Vařacha 
Omluveni:  
Hosté:Vodák Vladan, Bartoš Jan, Kahoun Jan, Šrámek Antonín (splnil náležitosti k 
           delegování na mistrovská utkání)     
                 

1. KR bere na vědomí následující zápisy 

• zápis z jednání DK číslo 3 z 23.8.2012 a číslo 4 z 30.8.2012 

• zápisy z jednání STK číslo 4 z 22.8.2012 a číslo 5 z 29.8.2012 

• zápisy z jednání KM číslo 3 ze 22.8.2012 a číslo 4 z 29.8.2012 

• zápis z jednání KR JmKFS číslo 3 z 21.8. 2012 

2. Nedostatky rozhodčích 

• Koudela František – Hostěradice „A“ – Vedrovice „A“ – nedostatečný popis vyloučení hráče – bez 
potrestání 

• Fiala Tomáš – FC Moravský Krumlov „B“ – Božice – špatný popis přestupku při udělení druhé ŽK – 
telefonický pohovor s předsedou KR 

• Gáfrik Ernest – Hluboké Mašůvky – Vranov nad Dyjí – špatný popis přestupků předcházejících udělení  
obou ŽK – telefonický pohovor s předsedou KR 

• Gáfrik Robert – Štítary – Micmanice – neoprávněný start hráče- řešeno v rámci STK a telefonickým 
pohovorem s předsedou KR 

3. KR schválila proplacení cestovného 160,- Kč p. Bartošovi z důvodu chyby v obsazení rozhodčích 

4. KR pozvala na své zasedání rozhodčího Kahouna Jana z důvodu vysvětlení neúčasti na mistrovských 
utkáních, které měl řídit. Rozhodčí byl řádně omluven minulé KRD, tato omluva však nebyla předána 
novému obsazovacímu úseku. Rozhodčí Kahoun bude obsazován od 5. kola. 

5. KR upozorňuje všechny rozhodčí na používání ID čísel FAČR u všech účastníků v ZoU. Rozhodčí již nepoužívá 
číslo průkazu ale vlastní ID (osmičíslí). První dvě čísla jsou ročník narození. 

6. KR svolává mimořádný seminář „mladých rozhodčích“ na 28.9.2012 (pátek) od 9,00 hodin ve sportovním 
 areálu Sokol Dobšice. Seminář bude obsahovat teoretickou a fyzickou část. Na semináři bude formou testu 
prověřena znalost pravidel. Předpokládané ukončení semináře je ve 14,00 hodin. Semináře se zúčastní 
následující rozhodčí: Černý Dalibor, Helebrant Oldřich, Bogner Michal, Balík Libor, Dvořák Roman, Ondráček 
Marek, Machů Josef, Šachl Jiří, Gáfrik Robert, Ryšavý Lubomír.   

7. KR obdržela oznámení o ukončení činnosti od rozhodčího Koudely Františka. V meziskupině OP/III. třída 
nahradí skončivšího p. Koudely rozhodčí Ďurko Michal.  



8. KR rozhodla o neobsazování hlavních rozhodčích na utkání Hostan okresního přeboru  rozhodčími, kmenově 
příslušnými do vyšších soutěží. 

9. KR schválila obsazení rozhodčích na 1.-2.9.2012 a 8.-9.9. 2012 

10. Příští zasedání KR se bude konat 13.9.2012 od 18:00 v sídle OFS. 

 

Zapsal Richter A.       Kontroloval Peřinka J., předseda KR 


