Zdpis číslo0l/ ročník2014 / 2015
Komise rozhodčíchoFS Děčín
e- m ail : kn ofs. d @S ezn am. cz

Datum a místo kondní: 30'7. 2014 Děčín
Přítomni: p. oborník, p. Sejkora, p. Mareš a p. Rydval
Omluven: p. Baum
IIost: p.

Š"f"itt.

Program jeďndní:
1. lýjódření k zópisu KR ]2
2" Administrativa
3. Informace z W oFS Děčín
4. Frogram letního semindře

5.

Různé

1" Vyjádření k zdpisu KR 12

Předseda KR přečetl zapis 12, zhodnotil plněni úkolůa určil jednottiým členůmKR jejich další
plnění -viz bod 2.

a)
b)

c)
d)
e)

Í)
g)
h)

il
j)

2" Ádministrativu

Rozhodčíbudou informováni a letním seminóři (14.8. 2014) @ do 4.8. 2014 (Mareš)
KR zaslala @ noým adeptům nafunkci rozhodčíhoo konóní letního seminóře.
Ukončena kontrola ZoU (Mareš, Rydval)
Rozhodčíbudou informovani o pokutóch @ do 13.8, 2014 (Mareš)
Byl upraýen adresóř rozhodčích. Předseda KRho zašle předsedovi oFS DC do 4,8. 2014
KRvkládá do rozpisu soutěžísazebníkpokut.
Zaslat sekretóři oFS DC ,, desatero pro rozhodčí'' do 1.8. 2014 (Rydval)
Rozhodčíbudou posilat sms zprávy na tel.č. 734 ó22 232 (oFS DC). Výsledlql oR III.tř. a
společnésoutěže dorostu. Sms zpravu zaslat nejpozději do 60min. po ukončeníutkání. Sms
můžezaslat kdokoli s trojice rozhodčích. Doporučení- sms poslat raději před odjezdem ze
stadionu.
Na žádost p. Sejkory P se mění obsazovací úsek. obsazovací úsek bude mít na starosti
p.Mareš J. P Sejkora bude i nadále působit v KR.
KR byl proj ednán rozhodčíGilák M' KR navrhuje DK trest zókazu výkonu funkce rozhodčího
na 6 měsícůdle souboru předpisů čl' 35 bod I, za porušení regulérnosti soutěže (předčasné
ukančenísoutěžního utkání) a peněžitou pokutu ve výši paušálu za utkání'
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3, Informace ?, W oFS Děčín
Projednány informace z W oFS Děčín
4. Program letního seminúře
18:00 Prezentace, poplatlql, pokuty, rozpis soutěžía možnost nahlédnutí do ZoU (pok"ty)
18:15 Zahajení semináře předsedou KR oFS DC (oborník)
18:30 Předseda oFS DC (Simeček)
18:30 - tr8:45 ZoU (Rydval)
18:45 _ 19:00 Změny v pravidlech (Baum)
19:00 - 19:15 obsazovací úsek (Mareš)
19:15 - 19:30 Diskuse
19:30 _ 20:00 Proškolení nováčku (KR)
20:00 Ukončeníseminóře předsedou KR oFS DC (oborník)
17:30 _
18:00 _
18:15 _

5"

Různé

Diskuse a volnó debata KR
Příštíjednání komise rozhodčích:14.8. 2014 v Prysku'
Zapsal: Antonín Rydval

Kontroloval: Jaroslav oborník
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