
 

  Fotbalová asociace České republiky          
                                                OFS Vyškov 
                                                Mlýnská 10  
                                            682 01  VYŠKOV 

 
 
 

 

Zápis Komise rozhodčích OFS VYŠKOV  č. 2/2018 

ze dne 22.5. 2018  ve Vyškově 

 

Přítomni:    Mgr. Jaroslav Kolář, Marek Podaný, Ondřej Šišma 

Omluveni:   

 Hosté:       

 

                       

 

PROGRAM: 

1) Zahájení 

2) Došlá pošta 

3) Průběžné zhodnocení soutěžního ročníku 

4) KR 

5) Závěr 

 

 
Ad 1) Zahájení 
Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda KR Mgr. Jaroslav Kolář  
 
 
Ad 2) Došlá pošta 

- Zaškolení nového zájemce o rozhodčího Dominika Mazala a zařazení jeho osoby na nominační 
listinu rozhodčích – zajistí O.Šišma 

- Žádost předsedy OFS o obsazení družebního turnaje mládeže na 14.6.2018, který bude 
uskutečněn ve Vyškově – zajistí obsazovací úsek 

 
Ad 3) Průběžné hodnocení soutěžního ročníku 
KR je v dosavadním průběhu jarní části spokojena s výkony rozhodčích, které jsou na standartní úrovni.  
 



 Ad 4) KR 
- Z důvodu nedostavení se na utkání v rámci OFS Vyškov předává rozhodčího Jurču do DK 

s návrhem pokuty 1000 Kč 
- Nedostatečný popis ČK rozhodčího Slaniny v utkání Bohdalice – Brankovice. KR předává do DK 

s návrhem pokuty 200 Kč 
- Z důvodu uvedeních nepravdivých informací z zápise utkání žáků Brankovice – Milešovice 

předává KR do DK rozhodčího Bělohoubka s důtky. 
- KR žádá všechny rozhodčí, aby důrazně dbali na kontrolu správnosti údajů uvedených v zápise o 

utkání. Není možné, aby byl v zápise uvedený AR laik, který má 18 let a ve skutečnosti se na hřišti 
pohyboval člověk, který má evidentně věk daleko vyšší.  

- KR žádá všechny rozhodčí, aby do zápisů o utkání uváděli veškeré agresivní chování funkcionářů, 
diváků a dalších zúčastněných v utkání. V době informačních technologií a chytrých telefonů není 
problém, aby bylo toto chování odhaleno. Předcházejte problémům tím, že je v zápisech 
popíšete! Totéž platí v případě, že máte podezření na přítomnost alkoholu v krvi u AR laiků. Není 
možné takové funkcionáře připustit vykonávat funkci. VV OFS Vyškov bude toto porušení 
v budoucnu postihovat. 

- Ze zprávy VV JmKFS plyne, že na hřištích přibývá zranění vlivem agresivního chování hráčů. KR 
nařizuje všem rozhodčím, aby přísně trestali surovou hru a nesportovní chování. 

- KR opakovaně upozorňuje na přečerpání cestovného u některých rozhodčích. Tato skutečnost 
bude STK kontrolována a bez upozornění smazána ze zápisu utkání. 
 

 
Ad 5) Závěr 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek byla schůze v 19hod ukončena předsedou Jaroslavem Kolářem 
 
 
 
 
 
Zapsal:     Ondřej Šišma                               Ověřil:   Mgr. Jaroslav Kolář 

 
 
 
 

 


