
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

email: ofszdar@seznam.cz tel.: 732 874 613 

IČ: 22880313 č.ú.: 107-309280207/0100 

 

Zápis z jednání KR č. 6 - 2014/2015 ze dne 3.6.2015 

 

Přítomni: Ing. Bajer Josef, Ing. Tomášek Oldřich, Mgr. Beneš Jiří, Harvánek Radek, Ing. Mach Josef 
Omluven: Krejčí Vlastimil 
 
 
1. KR vyhodnotila zápisy o utkáních hraných v termínech 18.4. – 31.5.2015. Drobné chyby, které se v několika případech 
vyskytly, již nebudou vzhledem k blížícímu se konci papírové formy Zápisů o utkání řešeny. 

2. KR se zabývala případy nesplněných delegací a velmi pozdních omluv z delegací rozhodčích Smejkala, Štefky a Žandy na 
utkání žáků. KR považuje tuto skutečnost za velmi hrubé porušení povinností rozhodčího. Uvedení rozhodčí budou pozváni 
k pohovoru s předsedou KR p. Bajerem a do konce soutěžního ročníku jim budou omezeny delegace k řízení utkání mužů 
v pozici rozhodčího. 

3. KR rozhodla navrhnout rozhodčího Jiřího Pavlase na postup do krajských soutěží KFS Vysočina. J. Pavlas 
bude pozván na letní seminář rozhodčích KFS Vysočina, který se bude konat v sobotu 25.7.2015 ve 
Velkém Meziříčí.  

4. V souvislosti s projektem Fotbalová (r)evoluce ukládá KR všem rozhodčím ve své působnosti povinnost 
zaslat do konce června 2015 na adresu jbeneszr@seznam.cz 

 číslo účtu, na který budou rozhodčím zasílány platby za řízení utkání v následujících sezonách 

 fotografii zobrazující hlavu a horní část trupu (tzv. průkazková fotografie – viz ukázka), fotografie může mít libovolné 
rozměry a měla by zachycovat aktuální podobu 

Dále KR upozorňuje všechny rozhodčí na nutnost mít zřízený e-mailový účet s adresou. Tato povinnost platí pro všechny 
rozhodčí – bez e-mailové adresy nebude možné získat přístupové údaje do systému On-line zápisu o utkání. Nově 
zřízené e-mailové adresy nebo změny v dosud používaných adresách nahlaste na výše uvedenou adresu. 

5. KR zhodnotila stav přípravy a organizace turnaje O pohár předsedy KFS a konstatovala, že všechny dílčí úkoly jsou 
jednotlivými členy průběžně plněny. Turnaj se uskuteční 27.6.2015 v Radešínské Svratce za účasti družstev OFS Jihlava, OFS 
Třebíč, společného družstva OFS H. Brod a Pelhřimov a OFS Žďár nad Sázavou. KR zve všechny rozhodčí k účasti na turnaji. 
Vytipovaní rozhodčí – hráči budou v následujících dnech osloveni p. Tomáškem. 

Ve Žďáře nad Sázavou 8.6.2015 
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