FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 1 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 17.8.2012 na hřišti Sokola Chomýž v rámci
semináře rozhodčích.
Přítomni: p. Jahoda, p. Urban, p. Richtár, p. Entl
Omluven:
Program:
a) vyhodnocení semináře, náhradní seminář, školení nových R a testů z PF
b) obsazení rozhodčích
c) vetace oddílů Horní Benešov
d) Přeřazení - odchod R Přecechtěla do OFS Šumperk
e) Fotbalové utkání OFS Bruntál x MěFS Ostrava
f) organizační, ostatní, různé, členství FAČR

Ad a) KR je znepokojena přístupem R k pravidelnému semináři před začátkem nového SR 2012/2013.
Na seminář se nedostavili následující R: Byrtus L., Holodňák M., Špičák Z. Jedlička J, Kapusniak Š.,
Rábek T., Schnaubelt R., (všichni omluveni) a Čechák M., Vavrák P., Štrbík J., Křivák V. (všichni
neomluveni.) KR dále zhodnotila výsledky testů, kde všichni splnili požadovaný limit k řízení soutěží
OFS Bruntál.
KR sděluje všem R, kteří se nedostavili na pravidelný seminář, že jsou povinni si splnit test z PF a
zaplatit licenční příspěvek + poplatek za Rozpis soutěží + případnou pokutu na náhradním semináři
v Bruntále, který se bude konat dne 29.8.2012 v 16:00 s sídle OFS Bruntál. KR umožňuje splnit si
výše uvedené povinnosti také jinak individuálně po domluvě s některým ze členů KR, přičemž
peněžité závazky lze uhradit p. Františku Pohankovi v sídle OFS Bruntál.
KR přivítala 2 nové adepty o funkci R. Oba nový rozhodčí (ale i všichni další potencionální zájemci o
funkci R) se dostaví dne 29.8.2012 v 16:00 do sídla OFS Bruntál, kde bude se všemi rozebrána
pravidla fotbalu, vyplňování zápisu o utkání apod.
Ad b) KR schválila obsazení R na první kolo OFS. KR zároveň sdělila všem R, že bez platného ID čísla
nemůže být žádný Rozhodčí delegován k řízení utkání.
Ad c) KR projednal vetaci TJ Horní Benešov, který současně s přihláškou do SR 2012/2013 vetoval
následující rozhodčí Zelník Karel, Macík František, Birdač Miroslav, Richtár Jaromír.

KR upozorňuje klub TJ Horní Benešov, že počet vetovaných R není v souladu s článkem 17 odst. a),
kde může klub vetovat maximálně 2 rozhodčí z nominační listiny. KR přesto k této vetaci přihlédne,
ale upozorňuje klub TJ Horní Benešov, že pro jarní část SR 2012/2013 bude akceptovat pouze vetaci
v počtu maximálně 2 R. Klub má pak právo změnu na jmenovitého obsazení rozhodčích v určitém

utkání proti úhradě manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč
Ad d) KR oznamuje, že z důvodu změny trvalého pobytu R Pavla Přecechtěla odchází jmenovaný do
sousedního OFS Šumperk. KR touto cestou děkuje p. Přecechtělovi za dosavadní působení a práck
pro OFS Bruntál.
Ad e) KR sděluje že dne 21.9.2012 bude sehráno přátelské utkání v kopané mezi rozhodčími našeho
okresu a hostujícím výběrem rozhodčích Mě FS Ostrava. Utkání bude sehráno ve Městě Albrechticích
od cca 16:30 hod. Všichni rozhodčí jsou srdečně zváni (podrobnosti o přátelském utkání budou ještě
upřesněny).
Ad f) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál bude 29.8.2012 v rámci náhradního semináře a školení nových
rozhodčích v sídle OFS.

Zapsal: Jaromír Richtár

Ověřil: Petr Urban

Schválil: Kamil Jahoda, předseda KR

