FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz Bruntál
Zahradní 1, 792 01 Bruntál
Komise rozhodčích OFS Bruntál
ZÁPIS č. 5 – SR 2013/2014
ze zasedání komice rozhodčích OFS Bruntál ze dne 8.2.2013 v Hotelu Steiger v rámci semináře
rozhodčích a 28.2. v Krnově.
Přítomni: p. Špalek, p. Richtár, p. Byrtus – Petr Urban člen KR MSK FS a garant komise.
Omluven:
Program:
a) vyhodnocení zimního semináře
b) přezkoušení R z PF
c) náhradní seminář rozhodčích
d) vytipování R pro zařazení R na listinu MSK FS
e) ukončení činnosti Gustav Santarius
f) organizační, ostatní, různé, členství FAČR
Ad a) KR vyhodnotila průběh a organizaci zimního semináře rozhodčích, který se uskutečnil dne
8.2.2014 v prostorách hotelu Steiger. KR konstatuje, že seminář splnil účel a touto cestou děkuje
všem rozhodčím, kteří se seminář absolvovali a dále děkuje personálu Hotelu Steiger za hladký
průběh celého dne. KR dále děkuje hostům za svá vystoupení při semináři R zejména pak předsedovi
VV OFS p. Václavovi Vojtíkovi, předsedovi DK p. Jiřímu Závorovi a předsedovi KR MSK FS p. Miroslavu
Ozaniakovi.
KR přivítala na semináři dva nové zájemce o funkci R a to Nikolase Tilkeridise a slečnu Marii
Helekalovou.
Ad b) V rámci semináře R proběhlo tradiční přezkoušení z PF u všech přítomných rozhodčích
z následujícími výsledky:
Test s PF absolvovalo celkem 19 rozhodčích z toho nesplnil pouze jeden R (Šabo Zdeněk), všichni
ostatní R vč. 2 nových uchazečů o funkci rozhodčího splnili. Test s PF neabsolvovali R KP, kteří
vykonali test s PF v rámci seminář R MSK FS dne 1.2.2014 v Opavě (pp. Kantor, Zelník). R Šabo je
povinen split test z PF do začátku jarní části SR 2013/2014.
Ad c) KR stanovila termín náhradní semináře R na den 19.3.2014 od 16 hod v Bruntále. Náhradního
semináře jsou povinní se zúčastnit tito R, kteří se omluvili z řádného semináře dne 8.2.2014 a zároveň
neabsolvovali seminář R MSK FS v Opavě. Jedná se o tyto R: pp. Jedlička Jan st., Liolios Marcel,
Mikulčák Vlastimil, Muroň Antonín, Příhoda Jakub, Sedlák Ladislav, Yeghiazaryan Vachik. Všichni
jmenovaní vykonají v rámci náhradního semináře test z PF a zaplatí 200 Kč účastnického poplatku za
seminář. Účastnický poplatek 200 Kč jsou dále povinni zaplatit R Holodňák a Jahoda, kteří byli

omluveni ze semináře R. Splnění testu z PF a uhrazení příspěvku 200 Kč je podmínkou k zařazení na
listinu R pro jarní část SR 2013/2014.
KR zároveň zve na náhradní seminář všechny případné nové zájemce o funkci R.
Ad d) KR rozhodla, že bude sledovat výkony vytipovaných rozhodčích v průběhu jarní části SR včetně
všech jejich povinností vůči OFS Bruntál a následně rozhodne o doplnění listiny R MS KFS. Sledování
budou zejména tito rozhodčí: Muroň Antonín, Příhoda Jakub, Kubín Ondřej, Liolios Marcel a
Yeghiazaryan Vachik,
Ad e) KR s politováním oznamuje rozhodnutí o ukončení rozhodcovské činnosti p. Gustava Santariuse.
KR mu touto cestou děkuje za jeho činnost ve funkci R ve vyšších orgánech FAČR, zejména pak na
celostátní úrovni profesionálních soutěží I. a II. Ligy.
Ad f) KR bere na vědomí zápisy VV OFS Bruntál, STK, DK, HK, KM a KR MSK.
KR upozorňuje všechny rozhodčí, že členství FAČR lze obnovit úhradou příspěvku v odpovídající
výši do 31.3.2014. Po tomto datu bude nutné znovu se registrovat. Bez platného členství nelze
vykonávat žádnou funkci v organizaci FAČR.

Příští schůze KR OFS Bruntál proběhne v rámci náhradního semináře R dne19.3.2014 v Bruntále.
Zapsal: Jaromír Richtár

Schválil: Martin Špalek, předseda KR

