
 
     OFS ČESKÁ LÍPA – KOMISE ROZHODČÍCH__ 

                     

 

Zápis z jednání Komise rozhodčích OFS ČL ze dne 07/04/2015, které se konalo od 17:00 hodin za 

účasti: p. Böhme, p. Řeháček ml., p. Milner, p. Fischer, p. Poppr 

Omluven: p. Řeháček st. 

  

 

Program jednání:   
 

I. 
Informace k odloženým zápasům 

 
Byly podány informace od STK (p. Poppr) k průběhu odkladu, k řešení atd., bere se na vědomí  

 

 

II.  

Omezení delegace 
 
Opětovně projednáno obsazování p. Volfa = omezení delegací dosud trvá 

 

III.  

Školení nových rozhodčích 

 
Testy z PF absolvovali adepti na rozhodčího fotbalu p. Matys, p. Steidl = zatím neúspěšně. 

Školení již absolvovali, informaci o nutnosti nákupu dresů dostali  ( nabídka ALEA přes e-maily) 

 

 

IV. 

Okresní rozhodčí v krajských soutěžích 
 
Pochvala za dobrý výkon AR p.Ďörďovi v utkání I.B třídy St.Splavy – V.Valtinov  (zpráva DFA).  

Tak to má být  !  

 

 

V. 
Doporučení 

 
p. Fišer - zapracovat na vystupování, komunikaci při zápasech. Je potřeba do sebe automaticky 

dostat pohyb po hřišti, rozhodcovská gesta. Důležité pro další postup. 

Celková výkonnost ale dobrá , jen na sobě dále pracovat.  

 

 
VI. 

Úspěch krajských rozhodčích 
 

p. Milner, p. Ujka – mají za sebou úspěšně první fyzický test pro postup do ŘKČ. 

p. Bahník – do konce sezóny bude vyzkoušen v zápase Krajského přeboru LKFS mužů. 

p. Švec – do konce sezóny bude vyzkoušen v zápase I.A třídy LKFS mužů.  

 

 
 

 
 



VII. 

Informace pro krajské rozhodčí 

 
Seznam tréninků pro rozhodčí LKFS – možnost změny, sledovat FOTIS 

 

 
 

VIII.. 
Doporučení – pohyb po hřišti, signalizace 
 

http://www.stream.cz/uservideo/546052-signalizace 

http://www.stream.cz/video/545589-pohyb-a-pozicni-postaveni 

 

IX. 
Hlášení výsledků pro STK formou SMS 

 
Povinnost rozhodčích hlásit výsledky STK formou SMS nebo e-mailem v sezóně 2014/2015 trvá.  

Dále platí i pokuta 50 Kč za nenahlášení  - je uvedeno v RMS.  

Hlášení výsledku na číslo p. Poppra – 737 162 596 – co nejdříve po ukončení zápasu 

Forma: Tým A – Tým B 0:0 (0:0), ŽK 0:0, ČK 0:0 

 

X. 
Možnost vyzkoušet si test z pravidel fotbalu 
 

HTTP://ROZMSKFS.CZ/TEST 

 

XI.  
Výměna rozhodčích s OFS Děčín 

 
Na základě výměny rozhodčích s OFS Děčín, došlo k dohodě, že AR2 delegovaný daným okresem 

má za povinnost poslat výsledek utkání (toto kolo r. Pospíchal) a odevzdat ZOU na OFS. Dále 

došlo k dohodě, že sekretariáty daných okresů naskenují ZOU danému okresu, aby okresní svazy 

měli v ruce kopii ZOU.  

 
XII.  

Zajímavosti 
 
http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/seminar-rozhodcich-libereckeho-kfs 

 

http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/ligovi-delegati-absolvovali-v-praze-dalsi-

workshop 

 

http://fotbal.idnes.cz/poslednich-18-sekund-fotbaloveho-zapasu-anglie-norsko-se-

bude-opakovat-1eu-/fot_reprez.aspx?c=A150409_180204_fot_reprez_pes 

 

 

Zpracoval:    Řeháček Lubomír ml., v.r. 

  sekretář komise rozhodčích OFS Česká Lípa 
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