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Zápis z jednání KR č. 1 - 2014/2015 ze dnů 9. a 13. srpna 2014 

Přítomni: J. Bajer, O. Tomášek, J. Mach, R. Harvánek, J. Beneš 

Omluven: V. Krejčí 

Hosté:  J. Beneš - předseda VV OFS Žďár nad Sázavou, R. Šoukal - předseda DK OFS Žďár nad Sázavou 

 

1. V sobotu 9. srpna 2014 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnil letní seminář rozhodčích OFS. 

o Místopředseda KR  Oldřich Tomášek v úvodu přivítal všechny přítomné a v krátkém proslovu zhodnotil jarní 

část minulého soutěžního ročníku z hlediska výkonů rozhodčích. 

o Předseda VV OFS Jaroslav Beneš v krátkém proslovu poděkoval rozhodčím za řízení utkání v munulé sezoně, 

seznámil rozhodčí s nejvýznamnější novinkou v jejich činnosti v nastávajícím ročníku a popřál mnoho zdaru 

v nastávající sezoně. 

o Rozhodčí absolvovali pravidlový test. 

o Předseda DK OFS Roman Šoukal ve svém vystoupení konstatoval zlepšení při popisu přestupků vyloučených 

hráčů, přičemž největším nedostatkem zůstává nejednotnost rozhodčích v trestání projevů obsahujících 

hanlivé výroky.  

o Člen KR Jiří Beneš představil rozhodčím metodický materiál Vyplnění finančních záležitostí v zápisu o utkání 

a krátce upozornil na nedostatky, s nimiž se KR setkávala v zápisech o utkání v jarní části minulého 

soutěžního ročníku. 

o Člen KR Radek Harvánek připomenul rozhodčím systém zveřejňování delegací, požádal je o minimalizaci 

omluv a o dodání rozpisů služeb nebo utkání pro potřebu obsazování. 

o KR dodatečně popřála mnoho sportovních a jiných úspěchů rozhodčímu Stanislavu Skryjovi k jeho životnímu 

jubileu a předala mu věcný dar. 

o Semináře se zúčastnilo celkem 26 rozhodčích 

o  Nový rozhodčí: 

 Čech Miloš Žďár nad Sázavou  732 826 561 mlhos@email.cz   - vyškolen 13.8.2014 

2. KR vyjádřila spokojenost s účastí rozhodčích a jejich přístupu k programu letního semináře.  

3. KR stanovila náhradní termín letního semináře pro rozhodčí, kteří se nezúčastnili řádného semináře, na středu 

20. srpna 2014 v 16:00 v sídle OFS - Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 

4. KR schválila obsazení na utkání hraná v termínech 9. - 24.8.2014 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  13. srpna 2014 

Zapsal: Jiří Beneš          Ověřil: Josef Bajer 


