FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 6 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 13.3.2013 v prostorách OFS Bruntál.
Přítomni: p. Jahoda, p. Urban,
Omluven: p. Entl, p. Richtár
Program:
a) Kontrola zaplacení členských příspěvků R pro 2013
b) Seminář R OFS Bruntál dne 29.3.2013
c) Průkazy Rozhodčích
d) Zařazení R na listinu MSK FS
e) Organizační, ostatní, různé
Ad a) Komise R zkontrolovala ke dni 13.3.2013 úhradu členských příspěvků FAČR jednotlivých R pro
rok 2013 se zjištěním, že ke dni 13.3.2013 nemají zaplacen členský příspěvek uhrazení tito R:
Eftimiadis Vasil, Jedlička Jan st., Kapusniak Štefan, Schnaubelt Robin. Problematika potřeby
členských příspěvků, vč. jejich uhrazení bude znovu probrána na pravidelném semináři R dne
29.3.2013.
Ad b) Pravidelný seminář R před jarní části SR se uskuteční v pátek 29.3.2013 v prostorách sídla OFS
Bruntál od 16 hod. Program semináře bude upřesněn na samostatné přihlášce. Účast všech
kmenových R na tomto semináři je povinná. Všichni nový zájemci o funkci fotbalového R jsou
srdečně zváni.
Ad c) KR sděluje, že všichni rozhodčí jsou povinní mít průkaz rozhodčího. Kdo průkaz ztratil si musí
požádat o vystavení duplikátu PR. Všichni rozhodčí jsou povinni přinést tento průkaz ke kontrole na
seminář R. Rozhodčí Liolios a Zavadil obdrží svůj průkaz R na seminář R dne 29.3.2013. Oba
rozhodčí uhradí za průkaz R 100 Kč. Všichni kdo případně požádají o vydání duplikátu průkazu R
budou muset také zaplatit 100 Kč za vystavení.
Ad d) KR zařazuje na listinu rozhodčích mládeže MSK p. Stanislava Šujana a tímto mu za jeho přístup
k plnění úkolu v průběhu zimy děkuje a k postupu gratuluje. Na listinu MSK je rovněž zařazen p. Erik
Belej, který vykonal zkoušky dne 14.3.2013. P. Radek Malaník bude mít opravný termín dne 1.5.2013
Ad e) KR bere na vědomí rozhodnutí VV OFS Bruntál ohledně přeložení úvodní (16 kola) soutěží OFS
Bruntál z původně plánovaného termínu 23.3.2013 na 8.5.2013. Na základě tohoto rozhodnutí pak
KR posunula termín uskutečnění semináře na 29.3.2013.
KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
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