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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 10 - SR 2015/2016 
Ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 19.5.2016 od 17:00 v Novém Jičíně. 

 

Přítomni: Miloslav Vrána, Maxim Kontoršikov, Lukáš Pařenica, Zbyněk Tomšík 

Omluveni: Jaroslav Kubíček, Radim Dresler 

Předvolán: Pavel Růčka (rozhodčí) 

 

KR bere na vědomí: 

a) zprávy delegátů a členů KR o výkonech rozhodčích v dosavadním průběhu 
soutěží; KR odpovídajícím způsobem zohlední výkony v delegacích ve zbytku 
jarní části SR 
 

b) rozhodčí Stanislav Dostál zaplatil se zpožděním členský poplatek 2016 a jakmile 
formálně obnoví členství, bude delegován k utkáním.  
Zodpovídá: Maxim Kontoršikov 20.5.2016 
 

c) informace rozhodčího Pavla Růčky k okolnostem řízení utkání 22. kola OS III. 
třídy Stachovice - Bystré 

 

 

KR OFS NJ předkládá na vědomí VV OFS NJ tato svá rozhodnutí, týkající se 
rozhodčích: 

 

d) protest oddílu Trojanovice I 

KR se zabývala protestem oddílu Trojanovic z utkání 23. kola OP Lichnov 
Trojanovice I 

KR žádá jak domácí oddíl Lichnov, tak oddíl Trojanovice I o předložení veškerých 
důkazních prostředků k událostem, které jsou předmětem protestu. KR se poté bude 
protestem zabývat na svém příštím zasedání dne 9.6.2016. 

 

 



e) protest oddílu Trojanovice Bystré 

KR se zabývala protestem oddílu Bystré z utkání 22. kola OS III. tř. Stachovice – 
Trojanovice Bystré 

KR žádá oddíl Trojanovice Bystré o předložení veškerých důkazních prostředků k 
událostem, které jsou předmětem protestu. KR se poté bude protestem zabývat na 
svém příštím zasedání dne 9.6.2016. 

 

f) předání těchto rozhodčích do disciplinární komise s návrhy trestů (finanční 
pokuty) z důvodu nesprávného popisu vyloučených hráčů v Zápisech o utkání: 

 

- Pavel Růčka 300,- Kč utkání Stachovice – Bystré (OP), hrubá chyba - popis 
odpovídá přestupku na ČK, hráč byl napomínán ŽK 

 
 - Vlastimil Mikolanda 200,- Kč utkání Kujavy – Mankovice (OS IV. tř. B); hrubá chyba 
- chybí popis přestupku na přední straně Zápisu 

 

KR opakovaně důrazně upozorňuje rozhodčí na povinnost správně popisovat 
přestupky hráčů a účastníků družstev v ZoU. 

 

Různé: 

Příští zasedání KR se uskuteční 9.6.2016 v 16:30 hodin v sídle OFS NJ. 

 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 20.5.2016 

 

Radim Dresler           Miloslav Vrána 

 sekretář KR                                                                              místopředseda KR 


