FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 1 – SR 2013/2014
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 9.8.2013 v klubovně sportovní haly ZŠ Město
Albrechtice v rámci semináře rozhodčích.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus
Omluven:
Program:
a) Uctění památky dlouholetého rozhodčího a člena KR p. Slavomila Entla
b) vyhodnocení semináře, náhradní seminář, školení nových R a testů z PF
c) vetace R
d) Přestup rozhodčích p. Kýpuse a p. Jedličky do jiných OFS.
e) Žádost STK o aktualizaci kilometrovníku OFS
f) Statut komise R OFS
g) organizační, ostatní, různé, členství FAČR

Ad a) Komise R je hluboce zarmoucená z úmrtí dlouholetého rozhodčího a funkcionáře OFS p.
Slavomila Entla. Na památku uctili všichni přítomni minutou ticha před začátkem semináře. Komise R
bude nově pracovat pouze v 3-členném složení. V případné doplnění KR bude projednáno s VV.
Ad b) Seminář rozhodčích proběhl dne 9.8.2013 s uspokojivou účastí. Rozhodčí byli seznámeni se
změnami v PF, všichni splnili test z PF. Ti rozhodčí, kterým KR udělila v průběhu jarní části pokuty, tak
je zaplatili. Na seminář se nedostavili následující R: Jedlička J. st., Kotala A. ,Kapusniak Š. , Muroň A. ,
Schnaubelt R. + omluveni rozhodčí z listin MSK kraje. KR dále zhodnotila výsledky testů, kde
všichni splnili požadovaný limit k řízení soutěží OFS Bruntál.
KR sděluje všem R, kteří se nedostavili (výše jmenovaní) na pravidelný seminář, že jsou povinni si
splnit test z PF a zaplatit licenční příspěvek + poplatek 200 Kč za Rozpis soutěží 50 Kč na náhradním
semináři v Bruntále, který se bude konat dne 28.8.2013 v 16:00 s sídle OFS Bruntál. KR umožňuje
splnit si výše uvedené povinnosti také jinak individuálně po domluvě s některým ze členů KR, přičemž
peněžité závazky lze uhradit p. Františku Pohankovi v sídle OFS Bruntál.
Komise R dále rozhodla, že v případě nesplnění povinností u výše jmenovaných rozhodčích OFS
(vykonání testů z pravidel fotbalu a uhrazení licenčního poplatku) do 28.8.2013 bude všem po tomto
datu pozastavena delegace na utkání.

Komise R dále vyzývá všechny rozhodčí, kterým nejsou jasná pravidla, nebo chtějí být doškoleni z PF
se můžou zúčastnit náhradního semináře dne 28.8.2013 s tím, že jim budou vysvětleny nejasné
pravidlové nebo administrativní věci. Komise uvítá zejména účast nováčků v rozhodcovském sboru.
Ad c) KR projednala vetace všech oddílu pro podzimní část SR 2013/2014. 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 d) KR oznamuje, že z důvodu změny trvalého pobytu R Kýpuse a R Jedličky, odchází jmenovaní
do OFS Karviná a MěFS Ostrava . KR touto cestou děkuje oběma R za dosavadní působení a práci
pro OFS Bruntál.
Ad e) KR provedla zhodnocení současné podoby kilometrovníku OFS v Bruntále a žáda STK, aby se
v nejbližší době pokusili tento kilometrovník aktualizovat. V současném se vyskytují obce, které již
nejsou v působnosti OFS (Moravský Beroun), nebo obce kde se vůbec kopaná nehraje.
Ad f) KR se bude na některým z příštích zasedání zabývat novým statutem KR OFS Bruntál, přičemž
jeho novou podobu předloží ke schválení VV nejpozději do konce roku 2013.
Ad g) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
Příští schůze KR OFS Bruntál bude 28.8.2013 v rámci náhradního semináře a školení nových
rozhodčích v sídle OFS.

Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

