
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. 3- 2013/2014 ze dne 18. září 2013 

Přítomni: J. Bajer, O. Tomášek, J. Mach, V. Krejčí, Ji. Beneš 

Omluven: R. Harvánek 

Host:  Ja. Beneš - předseda VV OFS Žďár nad Sázavou 

 

1. V zápisech o utkání hraných ve dnech 7. až 15.9.2013 se objevily v několika případech drobné nedostatky, byly 

sděleny mailem jednotlivým rozhodčím. Do sídla OFS nebyly včas doručeny zápisy od rozhodčích Uhlíře (doručen 

na schůzi KR po telefonickém upozornění), Myšky (zápis s událostí podléhající jednání DK!, podle R včas odeslán, 

možno doložit podacím lístkem - dále bude řešeno, pokud se tato skutečnost nepotvrdí) a Krčála (dva zápisy 

z 15.9. plus zápis z 1.9. - R nebude delegován k řízení utkání do doručení zápisů). 

 

2. Pokud nebudou zápisy od R Krčála doručeny do 20.9.2013, bude předán DK s návrhem na udělení pěněžitého 

trestu 200,- Kč. 

 

3. V zápisech mládežnických utkání se v uplynulém období objevilo několik situací, kdy ke hře nastupovali hráči 

s brýlemi. Ani v jednom případě nebyla tato skutečnost zapsána  v ZoU v souladu s pravidly - vždy byla požita 

formulace použitelná pro start dospělého hráče, někdy doplněná o část nutného zápisu pro hráče 

v mládežnických kategoriích. KR žádá rozhodčí, aby i tuto záležitost řešili podle PF - Pravidlo 4 (Výstroj hráčů), 

výklad k pravidlu, bod 8. 

 

4. KR schválila obsazení rozhodčích na utkání hraná v termínech 21.9. - 29.9.2013. 

 

5. Obsazovací úsek KR opětovně žádá rozhodčí o minimalizaci počtu omluv na jednotlivé hrací dny, zejména 

omluvy na poslední chvíli bezprostředně před utkáním. Za současné situace je nesmírně obtížné obsadit utkání 

v rozsahu, který považuje KR za potřebný. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  18. září 2013 

Zapsal: Jiří Beneš          Ověřil: Josef Bajer 


