FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 4 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 7.11.2012 v prostorách hřiště FK Krnov.
Přítomni: p. Jahoda, p. Urban, p. Richtár
Omluven: p. Entl
Program:
a) Kontrola poplatků rozhodčích
b) Vyhodnocení dosud odehraných kol SR 2012/2013
c) Obsazení soutěží
d) organizační, ostatní, různé
Ad a) Komise R ve spolupráci s sekretářem p. Pohankou provedla kontrolu licenčních poplatků R OFS
Bruntál s následným zjištěním. K 20.10.2012 uhradil jako poslední licenční poplatek R Čechák, který
zaplatil rovněž pokutu 250 Kč za pozdní uhrazení tohoto poplatku. Tímto je splněna podmínka
uhrazení poplatků u všech aktivních rozhodčích OFS Bruntál pro podzimní část SR 2012/2013
Ad b) KR vyhodnotila na základě dostupných informací dosud odehraná utkání s následujícím
zjištěním
C1A1002 NE 07.10.2012 12:45 Jindřichov - Sv. Hora - OP dorostu
HR p. Kubín se trestá pokutou 200 Kč , za špatný popis přestupku a událostí ohledně tohoto utkání ve
kterém došlo k napadení hráče divákem a k dalším nepřístojnostem.
A1A1201 NE 04.11.2012 14:30 Břidličná "B" - Vrbno p. Prad.
HR p. Belej se trestá pokutou 200 Kč, za nesprávné udělení ČK po ŽK, když se mylně domníval, že
napomínaný hráč již byl předtím jednou napomínán.
K ostatním utkáním a jejich průběhu nemá KR připomínek. V případě podmětů se ale může k průběhu
jakéhokoliv utkání vrátit a přijmout opatření.
Ad c) KR schválila obsazení R na 11 – 13 a 1 kolo. KR apeluje na všechny R, aby se omlouvali
s předstihem, ne v den kdy vyjde samotné obsazení. Vzhledem k nedostatečnému počtu samotných
R pak je pak přeorganizace obsazení náročná. Jestli bude tento trend pokračovat i nadále přistoupí
KR znovu k pokutám za takovéto omluvy.
Ad d) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál se uskuteční po skončení podzimní části SR 2012/2013.
Zapsal: Jaromír Richtár

Ověřil: Petr Urban
Schválil: Kamil Jahoda, předseda KR

