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Zápis z jednání KR č. 5 - 2013/2014 ze dne 2. dubna 2014 

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

Omluven: R. Harvánek  

Host:  Ja. Beneš - předseda VV OFS 

 

1. KR zhodnotila průběh zimního semináře rozhodčích OFS z 15. března 2014. Seminář se uskutečnil v klubovně 

sportovní haly 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. V případě termínových možností KR doporučuje využívat tento 

prostor k pořádání seminářů i v budoucnu. Semináře se v řádném termínu zúčastnilo pouze 16 rozhodčích, 

dalších 9 se z účasti omluvilo a 6 rozhodčích se nedostavilo bez omluvy. S touto skutečností vyslovila KR 

nespokojenost. Účastníci absolvovali přednášku věnovanou pravidlům 10 a 12, byli seznámeni s nedostatky 

v zápisech o utkání, které se vyskytly během podzimní části soutěží, a absolvovali pravidlový test. 

2. KR zorganizovala náhradní seminář 2. dubna 2014. V náhradním termínu se zúčastnilo 7 rozhodčích a byli 

vyškoleni 3 noví rozhodčí - Jaroslav Keř, Daniel Kříž, Lukáš Maša. Kontakty na nové rozhodčí byly uveřejněny ve 

Zpravodaji OFS č. 9 a jsou již také zahrnuty v aktualizovaném seznamu rozhodčích OFS, který byl rozhodčím 

rozeslán elektronickou poštou. 

3. KR pozastavila s okamžitou platností až do odvolání delegace rozhodčímu J. Hořínkovi, kvůli nerespektování 

delegace k řízení utkání a velmi nevhodnému způsobu komunikace s obsazovacím úsekem KR. 

4. KR pozastavila delegace rozhodčím V. Smejkalovi, J. Uhlířovi a P. Večeřovi do absolvování pohovoru s KR, neboť 

se tito rozhodčí nezúčastnili zimního semináře ani v náhradním termínu a poslední dva uvedení dokonce bez 

jakékoli omluvy. 

5. KR vzala na vědomí přerušení činnosti rozhodčích T. Krejčího a M. Landsmana a dlouhodobou omluvu kvůli 

zdravotnímu stavu rozhodčího P. Salaše. 

6. KR schválila obsazení utkání hraných v období 5. - 13. 4.2014 

7. KR se zabývala možnostmi získání nových zájemců o činnost rozhodčího fotbalu. V této souvislosti bude 

zopakována náborová akce formou plakátů a v regionálním tisku budou uveřejňovány náborové výzvy. KR dále 

vyzývá všechny stávající rozhodčí k získání nových zájemců z okruhu jejich přátel, známých, spolupracovníků 

apod. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  2. dubna 2014 

Zapsal: Jiří Beneš          Ověřil: Josef Bajer 


