
OKRESNÍ  FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN 

Msgr. Šrámka 21, 741 01 Nový Jičín   tel.    553 822 344 

e-mail : fotbal.ofsnj@seznam.cz    Fax:  553 822 346 

                                       IČ: 22880348  

 

Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 8 - SR 2016/2017 
Ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 21. 4. 2017 od 15:00 v Novém Jičíně. 

 

Přítomni: Mužík, Pařenica, Kontoršikov, Tomšík, Dresler. 

Pozvaní: zástupci TJ Trojanovice I. p. Dalibor Petrželka, Radek Chumchal a rozhodčí Tomáš 
Malý, Martin Hnila a Petr Mikyska. 

KR bere na vědomí: 

a. Zápisy odborných komisí OFS Nový Jičín. 

b. Komuniké ze zasedání VV OFS NJ č. 3 2017.  

c. Schválení Statutu KR OFS NJ výkonným výborem. 

 

KR schválila (rozhodla): 

a. Na komisi byli předvolání zástupci TJ Trojanovice I. pánové Dalibor Petrželka, Radek 
Chumchal a delegováni rozhodčí utkání k objasnění informací podaném protestu 
oddílu TJ Trojanovice v utkání č. 2016814A1A1905 ze dne 15. 4. 2017 mezi TJ Sokol 
Trojanovice I. a Fotbalový klub Pustějov, z.s. 

 Na základě nově zjištěných informací předává KR tuto záležitost do DK OFS 
Nový Jičín k projednání – z důvodu nabádání rozhodčího utkání vedoucími 
obou družstev po skončeném utkání k uvedení nesprávných popisů 
přestupků vyloučených hráčů.  

b. KR probrala s panem Mikolandou nedostatky v popisech přestupků v ZoU. 

 KR uděluje R pořádkovou pokutu 100,-Kč.  

c. Na KR se dostavil pan Pustějovský, který uhradil licenční poplatek 200,-Kč a 
pořádkovou pokutu 100,-Kč za porušení jiných podstatných povinností dle řádu 
rozhodčích a delegátů. 
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d. KR se zabývala nedostavení se AR k utkání OP Suchdol s delegovanou AR paní 
Renátou Horákovou bez omluvy. 

 KR uděluje paní Horákové pořádkovou pokutu 150,-Kč. 

 

e. KR se zabývala nedostavení se AR k utkání OP Suchdol – Štramberk. 

 Delegovaný AR Horák Ondřej v dopoledních hodinách kontaktoval 
obsazovací úsek – důvod nedostavení zranění AR. 

 

f. Schválila provedení omluvy dle statutu KR. 

 Rozhodčí musí provést omluvu výhradně tak, že ji podá písemně (e-mail, 
doporučený dopis, osobní předání) členovi KR pověřenému obsazováním 
rozhodčích – p. Maxim Kontoršikov. 

 Za každou omluvu, která je podána: 

- do pátku do 12:00 hodin před následujícím kolem je bez pořádkové pokuty 0,- Kč 

- omluva od pátku 12:00 do následujícího kola - pořádková pokuta 100,- Kč. 

 Stejný způsob provedení omluvy platí i v případě omluvy ze semináře. 

 

g. Na KR se nedostavili pánové Kubánek a Vrábel 

 KR uděluje panu Vrábelovi pořádkovou pokutu 200,- Kč za nedostavení se k 
utkání bez omluvy – IV. Třídy sk. B Kunín B. – Lubojaty. 

 KR uděluje panu Kubánkovi pořádkovou pokutu 100,- Kč za porušení jiných 
podstatných povinností dle řádu rozhodčích a delegátů. 

 všichni R povinni uhradit nejpozději do 15 dní od zveřejnění na účet OFS 
NJ č. 2500774570/2010, jako variabilní symbol je nutné uvést do zprávy své 
příjmení. 

 

h. KR upozorňuje všechny rozhodčí zařazené na nominační listiny MSKFS na povinnost 
zúčastňovat se seminářů OFS NJ. 

 V případě neabsolvování seminářů OFS NJ, budou R předání k projednání v 
KR MSKFS. 

i. Všechny pořádkové pokuty jsou R povinni uhradit nejpozději do 15 dnů od 
zveřejnění na účet OFS NJ č. 2500774570/2010, jako variabilní symbol je nutné uvést 
do zprávy své příjmení. 

 

 



Různé: 

a. Po zasedání KR proběhl plánovaný seminář rozhodčích OFS NJ, na kterém proběhly 
teoretické písemné prověrky R z PF. Všichni R tento písemný test z PF splnili.  

b. Semináře R se zúčastnili dva noví R pánové Filip Krkoška a Kevin Grossmann. 

 KR pověřuje p. Dreslera o zaškolení nových R. 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 21. 4. 2017 

Zbyněk Tomšík                    František Mužík 

                                                                                            předseda KR 


