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Zápis z jednání KR č. 1 - 2013/2014 ze dnů 9. a 14. srpna 2013 

Přítomni: J. Bajer, O. Tomášek, J. Mach, R. Harvánek, J. Beneš 
Omluven: V. Krejčí 
Host:  J. Beneš - předseda VV OFS Žďár nad Sázavou 
 

1. V pátek 9. srpna 2013 se ve Skleném nad Oslavou uskutečnil letní seminář rozhodčích OFS. 
o Předseda KR  Josef Bajer v úvodu přivítal všechny přítomné a v krátkém proslovu zhodnotil jarní část 

minulého soutěžního ročníku z hlediska výkonů rozhodčích,  ve stručnosti zmínil novinky v pravidlech, 
Soutěžním řádu a Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2013/2014 a  popřál rozhodčím mnoho zdar u při 
řízení utkání v nastávajícím soutěžním ročníku. 

o Člen KR Jiří Beneš představil rozhodčím metodický materiál Vyplnění zápisu o utkání (k dispozici na 
internetových stránkách OFS v části Zprávy KR, materiál byl rozeslán všem rozhodčím mailem) a krátce 
upozornil na některé nedostatky, s nimiž se KR setkávala v zápisech o utkání v jarní části minulého 
soutěžního ročníku. 

o Místopředseda KR  Oldřich Tomášek seznámil rozhodčí se změnami v pravidlech platnými od 1.7.2013 
o Člen KR Radek Harvánek připomenul rozhodčím systém zveřejňování delegací, požádal je o minimalizaci 

omluv a o dodání rozpisů služeb nebo utkání pro potřebu obsazování. 
o Semináře se zúčastnilo celkem 29 rozhodčích, z toho 4 v náhradním termínu 14.8.2013. Novými rozhodčími 

jsou: 
 Hladík Jiří  Měřín  604 664 556 hladikjiri365@seznam.cz, 
 Hromádka Miroslav Velká Losenice  723 811 239 MiHro234@seznam.cz  (přechod z OFS HB) 

2. KR vyjádřila spokojenost s účastí rozhodčích a jejich přístupu k programu letního semináře.  
3. KR sestavila listinu rozhodčích OFS Žďár nad Sázavou pro podzimní část soutěží v ročníku 2013/2014. Předseda 

KR ji předloží na příští jednání VV OFS ke schválení. Na listinu byli podmíněně do absolvování náhradního letního 
semináře (14.8.2013 v sídle OFS) zapsáni rozhodčí: Bula, Juda, Krčál, Landsman, Liška, Nebola, Uhlíř 

4. KR schválila obsazení rozhodčích na utkání hraná v termínech 10. - 25.8.2013. 
5. Rozhodčí Myška neodeslal včas zápis o utkání ze dne 10.8.2013, KR jej trestá pokutou 100,- Kč. S rozhodčím byla 

záležitost projednána. 
6. V zápisech o utkání hraných ve dnech 10. a 11.8.2013 se objevily pouze drobné nedostatky, byly sděleny mailem 

jednotlivým rozhodčím.  
7. V pátek 6.9.2013 v 17 hodin se uskuteční utkání XI rozhodčích OFS. Místo a soupeř bude ještě dojednán 

v následujících dnech. KR vyzývá k účasti všechny rozhodčí. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou  14. srpna 2013 

Zapsal: Jiří Beneš          Ověřil: Josef Bajer 


