FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál

SDĚLENÍ PRO ROZHODČÍ OFS BRUNTÁL
ze zasedání VV OFS Bruntál ze dne 10.4.2013 v sídle OFS Bruntál.
Usnesením VV OFS Bruntál ze dne 10.4.2013 byla rozpuštěná současná K R, které pracovala ve
složení Kamil Jahoda předseda KR, Petr Urban člen, Jaromír Richtár člen a Slavomil Entl člen. Dle
usnesení VV bude po přechodnou dobu řídit činnost rozhodčích předseda VV OFS Bruntál p. Václav
Vojtíšek.
Náhradní termín jarního semináře se uskuteční ve středu 17.4.2013 od 16:00 hod v sídle OFS Bruntál.
Na tento náhradní seminář jsou povinni se dostavit všichni rozhodčí (kteří nebyli na řádném semináři)
řídící pouze soutěže OFS (Jedlička st, Kapusniak, Kubín) k vykonání testu z pravidel fotbalu. Dále se
semináře zúčastní všichni nový rozhodčí tj. p. Barčík a Muroň, k výkladu základních pojmů, seznámení
se zápisem apod. Dále jsou zváni všichni nový zájemci o funkci R.
Obsazování rozhodčích na utkání OFS Bruntál bude nadále zajišťovat p. Richtár. Omluvenky
z případného obsazení zasílají R dle termínu uvedených ve statutu KR. Omluvenky zasílejte přímo p.
Richtárovi na email iJaromir.R@seznam.cz popř. richtar@znackymorava.cz . V akutních případech
pak přímo telefonicky na tel. Č. 739 622 215 popř. 724 242 135. Aktuální obsazení R jsou všichni
povinně sledovat na webových stránkách www.ofsbruntal.cz/nominace. Aktuální obsazení bude
uveřejněno nejpozději v pátek v 16:30. Po tomto termínu budou další případné změny oznámeny
formou SMS nebo přímo telefonicky jednotlivým R.
Vzhledem k odložení úvodních kol, prosíme všechny R o sdělení zda budete moci řídit odložená
utkání v pracovní den.
Upozorňujeme všechny R, že aktuální adresář a kontakty všech rozhodčích je uveřejněn na www
stránkách OFS Bruntál. Změny v kontaktech na jednotlivé R budou aktualizovány právě na těchto
www stránkách.
Na základě informací z KR MKS FS všem sdělujeme, že ke dni 5.4.2013 ukončili činnost R p. Miroslav
Birdáč a p. František Macík. KR děkuje oběma uvedeným za jejich činnost.

Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Václav Vojtíšek, předseda VV OFS Bruntál

