FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 2 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 12.9.2012 v Sídle OFS Bruntál v rámci náhradního
semináře rozhodčích.
Přítomni: p. Jahoda, p. Urban,
Omluven: p. Richtár, p. Entl
Program:
a) Kontrola poplatků rozhodčích
b) náhradní seminář, školení nových R a testů z PF
c) Obsazení soutěží
d) Fotbalové utkání OFS Bruntál x MěFS Ostrava
e) organizační, ostatní, různé, členství FAČR

Ad a) K 12.9.2012 trvá nezaplacení Licenčních poplatků u těchto aktivních R OFS Bruntál: Byrtus L.,
Čechák M., Holodňák M., Špičák, Z. Liolios. KR dává všem jmenovaným čas na zaplacení do
10.10.2012, po tomto termínu bude poplatek 250 Kč + 250 Kč pokuta.
Ad b) Na náhradní seminář se nedostavili a ani nepodali o dalším působení v rámci OFS Bruntál
žádnou zprávu následující R , Rábek T., Vavrák P., Štrbík J., Křivák V.
KR rozhodla, že výše jmenovaní, nebudou obsazování na utkání OFS pro podzimní část SR 2012/2013.
V případě splnění všech potřebných náležitosti před jarní části SR, můžou být opět všichni zařazení na
listinu rozhodčích.
KR vyhodnotila výsledky z testů PF, všichni splnili , ale v rámci zimního semináře bude tato
problematika více rozebraná.
Rozhodčí na listině MSKFS mohou působit v rámci OFS bez dalších povinností na přezkoušení, ale
musí uhradit Licenční poplatek, který byl pro SR stanoven.
Na náhradní seminář se dostavili: Kapusniak, Schnaubelt, Belej, všichni uhradili Licenční poplatek a
splnili test z PF. R. Belej a Šujan navíc absolvovali výklad z PF + instrukce ohledně vyplňování ZoU.
Ad c) KR schválila obsazení R na 2 – 6 kolo OFS.

KR upozorňuje všechny, že bez platného ID čísla nemůže být uveden v zápise o utkání ani Laik v rámci
funkce AR1, nebo AR2.
Ad e) KR sděluje že dne 28.9.2012 bude uskutečněn seminář rozhodčích OFS Bruntál, kde navíc 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 16:00 hod. Účast R našeho okresu
je povinná. Na tento navíc připadá řádné kolo III. třídy sk. B, proto budou někteří rozhodčí
delegování na tato utkání.
Ad f) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál bude 28.9.2012 v rámci náhradního semináře a školení nových
rozhodčích ve Městě Albrechticích.

Zapsal: Jaromír Richtár

Ověřil: Petr Urban

Schválil: Kamil Jahoda, předseda KR

