
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 - 2014/2015 ze dne 21.1.2015 

 

Přítomni: Ing. Bajer Josef, Ing. Tomášek Oldřich, Ing. Mach Josef, Mgr. Beneš Jiří, Harvánek Radek 
Host: Beneš Jaroslav - předseda OFS Žďár nad Sázavou 
Omluven: Krejčí Vlastimil 
 
 
 
Program jednání:  1. Zahájení 

                                 2. Zhodnocení podzimní části ročníku 2014/2015 

                                 3. Seminář rozhodčích  

                                 4. Školení rozhodčích z pravidel fotbalu  

                                 5. X. ročník turnaje rozhodčích „O PUTOVNÍ POHÁR PŘEDSEDY KFS VYSOČINA“ 

                                 6. Různé 

1. Zahájení jednání provedl předseda KR p. Bajer. Přivítal všechny přítomné a seznámil členy s programem 
jednání. 

 
2. Komise rozhodčích vyhodnotila podzimní část ročníků 2014-2015 a vyslovila spokojenost s výkony rozhodčích 
v jejím průběhu. Předseda KR seznámil členy komise se zprávou o činnosti KR za podzim 2014, kterou přednese 
na Valné hromadě OFS Žďár nad Sázavou v pátek 23.1.2014 v Křižanově.  
  
3. Seminář rozhodčích OFS Žďár nad Sázavou se uskuteční v sobotu 14.3.2015 ve Žďáře nad Sázavou v klubovně 
sportovní haly u 2. ZŠ. Začátek v 8.00 hodin, program semináře bude upřesněn. Účast rozhodčích na tomto 
semináři je povinná. 
 
4. Jelikož disponujeme celou řadou mladých rozhodčích, bude KR provádět v průběhu měsíce února a března 
pravidelné proškolování rozhodčích z pravidel fotbalu. 
Termíny školení : sobota 21.2.2015, sobota 7.3.2015 a dále sobota 21.3.2015. 
Školení bude probíhat v zasedací místnosti OFS Žďár nad Sázavou na Zimním stadionu ve Žďáře nad Sázavou a 
to vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Školení nejsou pro rozhodčí povinná, nicméně KR vřele d o p o r u č u j e 
zejména mladým a začínajícím rozhodčím zúčastňovat se těchto školení. Pozvánky na jednotlivá školení budou 
rozhodčím posílány e-mailem. 
 
5. Komise rozhodčích bude 27.6.2015 organizovat 10. ročník fotbalového turnaje rozhodčích „O PUTOVNÍ 
POHÁR PŘEDSEDY KFS VYSOČINA“. Turnaj se uskuteční na hřištích v Radešínské Svratce. Komise rozhodčích 
pověřila předsedu ing. Bajera Josefa organizací turnaje, vedením mužstva rozhodčích ing. Tomáška Oldřicha a 
Mgr. Beneše Jiřího.  
 
6) Předseda KR ing. Bajer podal zpráv z jednání KR KFS VYSOČINA 
 
Předseda OFS pan Beneš Jaroslav informoval KR o přípravách na Valnou hromadu OFS Žďár nad Sázavou 
v pátek 23.1. 2015 v Křižanově. 



 
Člen KR pan Beneš Jiří byl pověřen jako hlavní okresní administrátor na provádění úkonů při tzv. revoluci ve 
fotbale v novém ročníku 2015-2016. Předal KR dosavadní zprávy o průběhu této akce. 
 
KR upozorňuje všechny rozhodčí na zaplacení členského příspěvku 200,-Kč (rozhodčí ročníku 1997 a mladší a 
ročníku 1945 a starší 100,-Kč) do 28.2. 2015. Buď prostřednictvím klubu, v němž jsou členy nebo v případě 
individuálního členství úhradou na účet číslo 369000369/0800, s variabilním symbolem rodné číslo bez lomítka 
mezi oběma částmi. Obnovení členství uhrazením členského příspěvku je velmi důležité – bez platného členství 
nebudou moci být rozhodčí delegováni k řízení utkání. 
 
Předseda VV OFS Beneš Jaroslav pozval všechny rozhodčí na halový fotbalový turnaj žáků – 4. ročník 
MEMORIÁLU ING FRANTIŠKA MAHELA v sobotu 7.2.2015 od 8:00 ve Sportovní  hale na Bouchalkách ve Žďáře 
nad Sázavou. 
 

Příští KR  - dle sdělení předsedy KR 

 

Ing. Bajer Josef – předseda KR OFS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 


