FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 1 – SR 2014/2015
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 8.8.2014 na hřišti TJ Sokol Chomýž v rámci
semináře rozhodčích.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus, p. Urban- garant KR, p. Vojtíšek předseda VV OFS Bruntál
Omluven:
Program:
a) vyhodnocení semináře, náhradní seminář, školení nových R a testů z PF
b) vetace R
c) Prominutí zbytku trestu R Kubínovi
d) aktualizace kilometrovníku OFS
e) ukončení činnosti R J. Havlas
f) organizační, ostatní, různé
Ad a) Seminář rozhodčích proběhl dne 8.8.2014 s uspokojivou účastí. Rozhodčí byli seznámeni se
změnami v PF, všichni přítomni R vykonali test z PF. Na seminář se nedostavili následující R: Barčík A,
Čechák A, Kotala A, Mikulčák V, Kaštovský O, Holodňák M, Macrieanu J, Špičák Z, Schnaubelt R
všichni tito R byli řádně omluveni. Dále se nedostavili tito R: Jedlička J. st., Jahoda K, Kantor M,
Zavadil J.
Všichni R, kteří spadají pouze na listinu R OFS, jsou povinni splnit si své závazky tj. (vykonat test z PF a
zaplatit licenční příspěvek (250 Kč + 50 Kč za rozpis) v den náhradního semináře R, který proběhne
27.8.2014 v Bruntále (sídlo OFS, ul. Zahradní 1) v 16 hodin. Rozhodčí na listině MSKFS, jsou povinni
pouze zaplatit licenční příspěvek + poplatek za rozpis a to nejpozději do 15.9.2014. KR umožňuje
splnit si výše uvedené povinnosti také jinak individuálně po domluvě s některým ze členů KR, přičemž
peněžité závazky lze uhradit sekretáři p. Františku Pohankovi v sídle OFS Bruntál.
KR dále zhodnotila výsledky testů, kde všichni splnili požadovaný limit k řízení soutěží OFS Bruntál.
Komise R dále vyzývá všechny rozhodčí, kterým nejsou jasná pravidla, nebo chtějí být doškoleni z PF,
že se můžou zúčastnit náhradního semináře dne 27.8.2014.
Náhradního semináře se dále zúčastní všichni nový R tj. Polách I. Mohyla L. Janáč D a Vavrák P. a R
Šabo Z.

Ad b) KR projednala vetace všech oddílu pro podzimní část SR 2014/2015. Všichni rozhodčí byli
seznámeni s vetacemi na semináři. Všichni rozhodčí, kteří by se náhodou ocitli v nominaci na utkání
na jím vetovaný oddíl, neprodleně budou kontaktovat obsazovací úsek p. Richtára.
Ad c) KR schválila prominutí zbytku disciplinárního trestu pro R O. Kubína. KR žádá DK o podmíněné
uvolněni činnosti pro R O. Kubína.
Ad d) KR upozorňuje všechny R, že byl sestaven nový kilometrovník OFS Bruntál. Všichni R jsou
povinni se jím řídit a vyúčtovávat cestovné podle tohoto kilometrovníku. Od uvedeného
kilometrovníku se lez odchýlit max. do 3 km v závislosti na skutečném bydlišti jednotlivých R ve
větších obcích.
Ad e) KR oznamuje, že R Jiří Havlas ukončuje činnost R na vlastní žádost. KR děkuje R Havlasovi za
jeho dlouholetou rozhodcovskou činnost a přeje mu do dalšího životní etapy vše nejlepší.
Ad f) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál bude 27.8.2014 v rámci náhradního semináře a školení nových
rozhodčích v sídle OFS.

Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

