FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 8 – SR 2012/2013
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 1.7.2013 v prostorách Tenisového klubu v Chomýži
Přítomni: p. Špalek , p. Richtár, p. Byrtus
Omluven: p. Entl,
Program:
a) Hodnocení a projednání dosavadního průběhu jarní části SR
b) Seminář R před SR 2013/2014
c) Návrh na zařazení R na listinu MSK FS
d) Stížnost R M. Koraby
e) Organizační, ostatní, různé
f) Poděkování

Ad a) KR na základě dostupných informací a zápisu odborných komisí projednala a vyhodnotila
následující podměty:
Na základě zápisu STK OFS Bruntál č.032/12-13 ze dne 12. června 2013 OP muži 15. kolo, A1A1501 –
Sokol Karlovice – Kovo Břidličná „B“ (R:p. Robenek.) R v Zápise o utkání nemá označeny kapitány
domácího a hostujícího družstva. KR trestá výše jmenovaného pokutou 100 Kč.
Na základě zápisu Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S č.19 - SR 2012-2013 ohledně rozhodčího
p.Jahody, záležitost bude řešena orgány OFS Bruntál, po předání podmětných informací jednotlivých
vyšších orgánů.
Ad b) KR sděluje, že plánovaný seminář R, před stratem nového SR 2013/2014 se uskuteční v pátek
9.8.2013 od 16 hod v Klubovně sportovní haly ZŠ Město Albrechtice. Začátek semináře je plánován na
16 hodinu (bude upřesněno v samostatné pozvánce). Semináře se povinně budou účastnit všichni
kmenový rozhodčí a delegáti OFS Bruntál. Dále se jsou zváni všichni nový zájemci o funkci rozhodčího.
KR rovněž doporučuje účast zástupců jednotlivých odborných komisí OFS Bruntál.
Ad c) KR na svém zasedání navrhla dle požadavků KR MSK FS zařadit nově od SR 2013/2014 na listinu
rozhodčích MSK FS tyto rozhodčí:
Marcel Liolios – rozhodčí mládeže
Zavadil Jaromír – rozhodčí mládeže
KR oběma gratuluje. Oba jmenovaní se zúčastní náhradního semináře R MSK FS, který se bude konat
v úterý 30.7.2013 na Tyršově stadionu v Opavě. Oba rozhodčí vykonají na semináři fyzické a
teoretické prověrky, které jsou nutné pro zařazení na listinu R MSK FS.

Ad d) VV OFS Bruntál projednal na svém jednání VV OFS Bruntál dne 12. června 2013 stížnost R p.
Koraby na nedostatečné udílení postihů DK OFS. KR Rozhodčích odkazuje na své stanovisko zápisu KR
č. 5 ze dne 28.11.2012, ohledně nedostatečného postihování DK.
Ad e) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
KR vzhledem stále k nedostatečnému počtu R, vyzývá všechny zájemce o funkci rozhodčího, aby se
v případě zájmu přihlásili, kterémukoliv rozhodčímu, nebo u sekretáře OFS Bruntál pana Pohanky,
či u jiného funkcionáře OFS Bruntál, kde jim bude poskytnuta prvotní informace pro získání licence
k výkonu rozhodčího.

Ad f) KR děkuje všem rozhodčím za odvedenou činnost v uplynulém SR 2012/2013 a přeje všem
klidnou dovolenou.
Příští zasedání KR se uskuteční v rámci letního semináře R.

Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

