
 

 

Komuniké ze zasedání KR OFS č. 3/28-4/2015 

 
Přítomni: Krejcar Tomáš, Svoboda Evžen, Kalista Petr, Vydra Jiří 
Omluven:  ------ 
 

 

1. Komise řešila, že někteří rozhodčí stále nepoužívají metodický pokyn /dále jen MP/ při vyloučení na 

přední stranu. Na druhou se přestupek rozepíše. Kdo nebude MP používat bude trestán dle 

sazebníku. 

Dále při zranění hráčů je potřeba na zadní stranu napsat kdo zranění nahlásil, druh zranění, zda 

utkání zraněný hráč dohrál či nedohrál a stručně popsat jak ke zranění došlo. 

 

2. Množí se případy, že delegovaní rozhodčí se dostavují k utkání pozdě a kluby si na to stěžují. Je 

nařízeno v rozpise soutěží, že rozhodčí mají povinnost se dostavit k utkání 30 minut před utkáním. 

Opět kdo nedodrží třicetiminutový limit bude potrestán  dle sazebníku. 

 

3. KR uskuteční v 5.června 2015 fyzické prověrky rozhodčí. Přesný čas a místo bude včas upřesněn     

 

4. KR informovala všechny rozhodčí okresu o účasti na 3.ročníku Josefa Košece v Ledvicích pořádaný 

TP OFS 

 

5. KR řešila tresty přešetřovací komise jedná se o 

A3A1502 HŘÍŠKOV – ČERNČICE „B“ 28.3.2015 

Bechynský Tomáš - Nesprávný popis přestupku vyloučeného hráče mužstva Černčic „B“ Tomáš 

Neuman /rozhodčímu omezena delegace na 2 týdny/ 

 

A3A1505 ROČOV – LUBENEC  28.3.2015 

HANZAL  Jan – 1. Uvedení nesprávného ID u hráče Ročova Jana Charváta, 2. Uveden nesprávný 

název hostujícího mužstva /potrestán finančním postihem  50,- Kč + ztráta 2 bodů/ 

 

A3A101 TJ Sokol Panenský Týnec – TJ Sokol Pátek    4.4.2015 

HANZAL  Jan – Nesprávný popis přestupku vyloučeného hráče mužstva Pátku Ivaník Petr / 

rozhodčímu omezena delegace na 1 týden/ 

 

A2A1507  ČERNČICE – DOBROMĚŘICE „B“  29.3.2015 

Hynek Jan - Neoznačení kapitánů obou mužstev v ZoU /rozhodčí trestán  finančním postihem  25,- 

Kč + ztráta 1 bodu/ 
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A3A1605 VROUTEK – DUBANY 4.4.2015 

ŠNÍDL David - Přeházená ID u hráčů Vroutku v ZoU /rozhodčí trestán  finančním postihem 50,- Kč + 

ztráta 2 body/ 

 

A3A1607 ČERNČICE „B“ – POSTOLOPRTY „B“  5.4.2015 

ŠEVČÍK Martin - Nedostatečně popsané zranění v ZoU – chybí jméno a příjmení zraněného hráče, 

jeho ID a sdělení, zda utkání dohrál nebo ne / rozhodčí trestán finančním postihem  25,- Kč + ztráta 

1 bodu/   

 

A2A1606  LENEŠICE – ŽÍŽELICE 4.4.2015 

VOKURKA Ivan - Neuvedeno zdůvodnění účtování stravného v ZoU za AR Vysočanský D. a Podoružek 

L.  /rozhodčí trestán finančním postihem  50,- Kč + ztráta 1 bod/ 

 

01006 Žatec-dorost – Kročehlavy   

HANZAL  Jan  - Pozdní omluva k delegaci na utkání. /rozhodčí trestán finančním postihem  100,-Kč/ 
 

A3A1801 PANENSKÝ TÝNEC – LIBČEVES   18.4.2015 

HOLIČ Peter – Chybí podpis hlavního pořadatele /rozhodčí trestán finančním postihem  50,- Kč + 

ztráta 2 bodů./ 

 

A4A1105 ČERNOCHOV – LIPENEC 11.4.2015 

JANOUŠ Miroslav - Chybí podpis vyplácejícího funkcionáře.  /rozhodčí trestán finančním postihem  

25,- Kč + ztráta 1 bodu. 

 

A2A1501  ŽATEC „C“ – VRBNO 28.3.2015  

ŠEVČÍK Martin - Pozdní omluva k delegaci na utkání (27.3.2015) /rozhodčí trestán finančním 

postihem  100,- Kč/ 

 

E2A1201 VRBNO – CHLUMČANY  18.4.2015 

VOKURKA Ivan - Nedostatečně popsané zranění v ZoU /rozhodčí trestán finančním postihem  50,- 

Kč + ztráta 2 body/ 

 

V Lounech 28.4.2015 

Tomáš Krejcar 

Předseda KR 

Okresní fotbalový svaz 

Komise rozhodčích 

E-mail: ofslnrozhodci@seznam.cz 

Web: http://www.rozhodcilouny.wz.cz/ 
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