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Zápis z jednání KR č. 8 - 2013/2014 ze dne 18. června 2014 

Přítomni: J. Bajer, R. Harvánek, J. Beneš,  O. Tomášek,  V. Krejčí 

Omluven: J. Mach 

 

1. KR vyhodnotila zápisy o utkání z utkání hraných v termínech 8.5. - 15.6.2014. Vyskytly se pouze drobné nedostatky, 

jež byly sděleny mailem jednotlivým rozhodčím. 

2. KR rozhodla o omezení delegací k řízení utkání rozhodčímu J. Hořínkovi na neurčito kvůli opakované ne zcela 

vhodné komunikaci se členy KR a nedostatkům v účtování jízdného a dalších náhrad. KR pověřila předsedu KR 

dalším jednáním s rozhodčím J. Hořínkem. 

3. KR projednala záležitosti spojené se zajištěním účasti družstva rozhodčích na turnaji O pohár předsedy KFS v Jiřicích 

u Humpolce. Zabezpečením dopravy a materiálního vybavení pověřila J. Beneše, zabezpečením nominace a účasti 

rozhodčích-hráčů pověřila O. Tomáška. Současně zveme všechny rozhodčí k účasti na tomto turnaji. Zabezpečena 

bude doprava autobusem na trase Velké Meziříčí - Radostín nad Oslavou - Žďár nad Sázavou - Jiřice. Konkrétní 

informace budou rozeslány mailem a uveřejněny na stránkách OFS nejpozději ve středu 25.6.2014 

4. KR vyzývá rozhodčí vyšších soutěží, kteří mají v solidním stavu oblečení poskytnuté OFS v době jejich působení 

v okresních soutěžích, aby je předali k dispozici KR pro nově působící rozhodčí. 

5. KR stanovila předběžně termín letního semináře rozhodčích OFS na sobotu 9. srpna 2014 od 8:00 v prostorách 

klubovny sportovní haly u 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou (stejné místo jako při zimním semináři v březnu 2014). 

Potvrzení termínu a místa bude sděleno mailem a prostřednictvím stránek OFS do konce června 2014. 

6. KR opětovně vyzývá všechny rozhodčí k získání nových členů rozhodcovského sboru OFS z řad jejich příbuzných, 

známých, spolupracovníků aj. 

7. KR děkuje všem rozhodčím za činnost během soutěžního ročníku 2013/2014, přeje bezproblémové dokončení 

tohoto ročníku, příjemnou letní přestávku a těší se na další spolupráci v soutěžním ročníku 2014/2015. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  18. června 2014 

Zapsal: Jiří Beneš          Ověřil: Josef Bajer 


