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Kommuniké z jednání KR OFS Břeclav  2-2021-2022 

Termín: 7. 9. 2021 

1.  Komise rozhodčích bere na vědomí: 

 Úřední zprávy OFS Břeclav ( 5.8. až 2.9. 2021) 

 Žádost MSK Břeclav o obsazení  turnaje národnostních menšin dne 3.10.2021 – trojice rozhodčích. 

 Čestné prohlášení  - potvrzení rozhodčích zaslaná KR 

 Informace o vzdělávacím programu rozhodčích  organizovaném KR JmKFS  28.9. 2021 v Hustopečích 
( Sláma a Juřena) 

 Zařazení rozhodčího Kremla (M.N.Ves) na listinu rozhodčích. 

 Informace z jednání VV OFS dne 2.9.2021 

 Omluvy rozhodčích z delegací zaslané obsazovacímu úseku. 

 Informace o zimní dorostenecké lize (únor 2022) – hřiště v Pohořelicích, Lednici a Mikulově 

 Informace  o žákovská halové lize ve Valticích (listopad 2021 – únor 2022) 

 

2. Informace obsazovacího úseku 

Předseda KR informoval o problémech při obsazování rozhodčích. Vzhledem k nedostatku rozhodčích je 
problémem obsadit zejména nedělní utkání v odpoledních termínech. Komise má problémy i s obsazením 
asistentů na utkání I.B tříd, která jsou jí předávána KR JmKS. Komise není vázána k tomu, aby obsazovala 
okresní rozhodčí do funkce asistentů v krajských soutěžích a díky tomu může nastat situace, kdy bude nutné 
zajistit rozhodčí laiky. Díky spolupráci s KR OFS Brno – venkov budou některá utkání OP dospělých obsazena 
rozhodčími tohoto okresu.  

 

3. Nedostatky rozhodčích – zápisy o utkání 

Komise se seznámila s nedostatky v Zápisech o utkání a rozhodla, že pokutovat bude rozhodčí, kteří mají 

opakované problémy s kontrolou ZoU. Komise  rozhodla o udělení pokuty  ve výši 50 Kč rozhodčím 

Danielovi a J. Strouhalovi pro opakované nedostatky v ZoU. 

 

4.  Závažné nedostatky rozhodčích výrazně komplikující projednání v odborných komisích OFS. 

a) 3. kolo III.třída, sk. A: Vrbice – Lanžhot B. Z důvodu výpadku internetového připojení byl ZoU 

vypracován v papírové podobě. Při následné kontrole STK zjistila, že v sestavě domácích je uveden 

hráč č. 3 Kotrbatý Petr – ID 97110921, který ke dni konání zápasu neměl platné členství ve FAČR a 

v zápase nastoupil neoprávněně. Hlavní rozhodčí zápasu František Bartoš předán k řešení do KRD. 

Závěr KR: Rozhodčí František Bartoš pokuta 200 Kč. 
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b) 4. kolo IV.třída, sk. B: Přibice B – Velké Hostěrádky.  Z důvodu problémů s připojením k IS FAČR byl 

ZoU vypracován v papírové podobě. Při následné kontrole STK zjistila, že v sestavě domácích je 

uveden hráč č. 13 Šebesta Karel – ID 86120977, který ke dni konání zápasu neměl platné členství ve 

FAČR a v zápase nastoupil neoprávněně. Hlavní rozhodčí zápasu Jaroslav Strouhal předán k řešení 

do KRD. 

Závěr KR: Rozhodčí Jaroslav Strouhal pokuta 200 Kč. 

c) 5. kolo OP muži: Moravská Nová Ves – Bořetice. Při kontrole ZoU zjistila STK porušení pravidla 3 – 

Hráči: počet střídání (Pravidla fotbalu) – viz Rozpis soutěží OFS Břeclav: Článek 14 – Střídání 

v zápase:  V soutěži OP dospělých může v průběhu utkání každé družstvo nasadit do hry maximálně 

5 náhradníků. Každé družstvo má nejvýše 3 možnosti střídání a může navíc provádět střídání v 

poločasové přestávce, které se ovšem nepočítá mezi střídání v normální hrací době.  STK předává 

k řešení do KRD hlavního rozhodčího zápasu Petra Bravence. 

Závěr KR: Rozhodčí Petr Bravenec pokuta 200 Kč. 

 

5.  Zprávy delegátů – závěry 

F. Stejskal seznámil KR s obsahem Zpráv delegátů od zahájení ročníku 2021-2022 do 5.9.2021. 

 

6. Různé 

 KR žádá rozhodčí o důslednou kontrolu ZoU po skončení každého utkání.  Se všemi údaji 

musí být seznámeni vedoucí družstev, kteří potvrzují ZoU. Není možné, aby rozhodčí 

uváděli do svých komentářů podstatné náležitosti, se kterými musí být vedoucí seznámeni. 

Odpovědnost za řádné vyplnění ZoU má vždy rozhodčí. 

 V úvodních kolech musela DK a STK řešit dva případy neoprávněného startu hráčů 

v utkáních dospělých. Komise rozhodčích důrazně žádá rozhodčí, aby v případě podobných 

události postupovali dle § 58 Soutěžního řádu fotbalu. Komise žádá rozhodčí, aby si opět 

prostudovali všechny podrobnosti, které byly již několikrát obsahem seminářů.  Provádění 

kontroly totožnosti podle zmíněného textu Soutěžního řádu, odstavce 1,  řídí rozhodčí, 

kterému je vedoucí kontrolovaného družstva povinen předat Listinu hráčů.  

 

Zapsal:  Miroslav Strouhal – předseda komise rozhodčích 


