
 
     OFS ČESKÁ LÍPA – KOMISE ROZHODČÍCH__ 

                     

 

Zápis z jednání Komise rozhodčích OFS ČL ze dne 10/03/2015, které se konalo od 17:00 hodin za 

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

Omluven: p. Poppr 

Pozván: p. Volf 

Hosté: p. Táborský 

 
Program jednání:   

 
I. 

Seminář rozhodčích OFS ČL – jaro 2015 
 
Seminář rozhodčích OFS ČL se uskuteční 17. března 2015 v úterý od 17:00 hodin v restauraci 

Slovanka – Skleník (salónek).  

 

Přineste si sebou průkaz rozhodčího, příspěvek KR OFS ČL pro rok 2015 = 200 Kč, peníze na 

pokuty za nedostatky v ZoU. 

 

Program: 

1)  Slovo předsedy 

2)  Fotbalová revoluce – základní informace  

3)  Zápisy o utkání – chyby v zápisech 

4)  Hospodaření – pokladna 

5)  Obsazovací úsek 

6)  Pravidla – Nové = Signalizace dosažení branky AR, Opakování – penalta, hra rukou, ofsajd 

7)  Diskuze 

8)  Posezení 

  

II.  
Nominační listina 

 
KR OFS ČL rozhodla o přesunech v nominační listině. 

 

Z okresního přeboru do soutěží LKFS – 0 x 

Z okresního přeboru do okresní soutěže – 0 x 

Z meziskupiny do okresní soutěže – 1 x – Vágner Jiří 

Z okresní soutěže do okresního přeboru – 1 x - Špáta Vladimír 

Z okresní soutěže do meziskupiny – 2 x – Hejl Štěpán, Fišer Tomáš 

 

III.  
Školení nových rozhodčích 
 
Opakovaný termín pro školení nových rozhodčích proběhne ve Čt 12/3/2015 od 17:00 na OFS 

Česká Lípa. 

Pozvaní: Tomáš Steidl, Jakub Tomsa, Martin Kolek, Jaroslav Ruč, Jan Mitáč, Ondřej Matys 

 
IV. 
Zaplatit členství FAČR - fotbal 

 
Upozornění na zaplacení řádného členství FAČR – prodloužený termín do 15/03/2015 musí být již 

zaplaceno = označeno na webu FAČR zeleně. 

 

Členský příspěvek uhradit na bankovní účet FAČR – 369000369/0800. 

Variabilní symbol = rodné číslo žadatele o prodloužení členství (bez lomítka) 



 

Příspěvek 100 Kč – osoby mladší 18 let (dovrší v roce 2015 - 18 let), osoby starší 70 let (dovrší 

v roce 2015 - 70 let). 

Příspěvek 200 Kč – ostatní osoby 

 

Dosud nemají zaplaceno: p. Hejl, p. Kadlec, p. Mareček, p. Vágner – nebudete obsazováni ! 

 

V. 
Životní jubileum 

 
Životní jubileum 70 let oslavil 21. ledna 2015 Josef Táborský. GRATULUJEME! 

Na KR OFS ČL bylo popřáno p. Táborskému a předán dar za rozhodčí OFS ČL.  

 
VI. 

Žádost dle LŘ FAČR  
 
Žádost rozhodčího p.Volfa o převedení do působnosti jiného řídícího orgánu byla ve smyslu 

Licenčního řádu v současné době zamítnuta, k dohodě nedošlo.  

Zároveň bylo projednáno porušení mravního kodexu ze strany R, opatření je v kompetenci komise 

(omezení delegací pro jaro t.r.). Podání žádosti o převedení po termínu 30.6.2015 bude možné.  

 

VII. 
Přerušená činnost rozhodčích 

 
Přerušená činnost rozhodčího p. Rosenberga pro jaro 2014/2015 – studijní povinnosti 

Přerušená činnost rozhodčího p. Háši pro rok 2015 – studijní povinnosti 

Neúčast na semináři LKFS bez omluvy – p. Mareček – nebude obsazován v soutěžích LKFS 

 

VIII. 
Seminář LKFS 

 
Jako jediní z okresů kraje složili všichni naši rozhodčí úspěšně předepsaný pravidlový test.  

Děkujeme za připravenost. 

 
IX. 
Doporučení – pohyb po hřišti, signalizace 
 

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

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

 

X. 

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 

 

XI. 
Možnost vyzkoušet si test z pravidel fotbalu 
 

HTTP://ROZMSKFS.CZ/TEST 

 

 
 
 

http://www.stream.cz/uservideo/546052-signalizace
http://www.stream.cz/video/545589-pohyb-a-pozicni-postaveni
http://rozmskfs.cz/test


XII. 
Obsazování přátelských utkání 
 
Panuje nespokojenost v poslední fázi s přístupem rozhodčích k obsazování přátelských utkání = 

spousty omluv po obsazení. 

Bude přihlédnuto při obsazení v mistrovských soutěžích. 

 

XIII. 
Fotbalová revoluce - problematika zdaňování rozhodčích a delegátů 

První informace – dále budeme pokračovat v osvětě 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

XIV.  
ZAJÍMAVOSTI 

 
http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/treninkova-jednotka-asistentu-pardubickeho-kfs 

 

http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/cyprus-women%c2%b4s-cup-v-akci-jsou-dnes-vsechny-

tri-ceske-rozhodci 

 

http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/cesti-sudi-rozhoduji-dnes-v-saudsko-arabske-fotbalove-

lize 

 

XV. 
Spolupráce s KR OFS Děčín 
 

Na základě dohody KR OFS ČL A KR OFS DC bude v úterý 24.3.t.r. společná schůzka ohledně  

možnosti výměnného systému při obsazování vybraných utkání obou řídíc ích orgánů.  

Pro začátek se počítá se 2-3 jarními utkáními a po vyhodnocení bude rozhodnuto o další možné    

spolupráci.  

 

 
 

 

Zpracoval:    Řeháček Lubomír ml., v.r. 

  sekretář komise rozhodčích OFS Česká Lípa 
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