
OKRESNÍ  FOTBALOVÝ SVAZ  PLZEŇ - JIH 

Úslavská 75 , 326 00 , Plzeň                          

 

IČO :  22880364                           Bankovní spojení : 2000177665/2010 

 

V Plzni dne 5.8. 2015 

Z á p i s   č. 1/2015-16 

ze schůze KR OFS Plzeň-jih, která se konala dne 5.8. 2015 v Plzni 

Přítomni     :   pp. Jiří Křen, Václav Duda , Michal Volf, Lukáš Langmajer                                                                                                             
Přizván       :    
Program    : 1) Kontrola minulého zápisu 

   2) Delegace rozhodčích k utkáním 
                                           3) Pošta 
                                           4) Podněty DK 
                                           5) Podněty STK 
                                           6) Hodnocení rozhodčích – dohled KR 
                                           7) Různé 

   
ad 1)Bez závad    ad 2) Žádné   ad 3) Žádná    ad 4)Žádné  ad 5) Žádné Ad 6) Žádné 

 
ad 7)    
Dne 18.8.2015 se bude konat POVINNÝ seminář, školení v IS systému, r(e)voluce FAČR, jak správně 
zacházet a ovládat nový elektronický ZoU pro všechny OKRESNÍ R OFS PJ v Plzni od 17,00h, přesná adresa 
bude telefonicky nebo přes e-mail rozhodci.pj@seznam.cz upřesněna. 
  
Okresní R, kteří se nedostaví na toto školení  se vystavují sankci 1000 Kč, kterou budou muset 
uhradit!!!! 
 
R českých a krajských soutěží se také mohou semináře zúčastnit, pro zdokonalení svých vědomostí a být 
nápomocni našim kolegům z okresních soutěží pro lepší vysvětlení a ukázku nového ZoU. 
 
Všichni R z českých, krajských i okresních soutěží jsou povinni potvrdit svou účast na zmíněném semináři 
předsedovi KR p. Jiřímu Křenovi z důvodu zajištění odpovídající velikosti školící místnosti.  
 
KR upozorňuje R, že pro soutěžní ročník 2015/2016 KONČÍ POVINNOST hlásit výsledek utkání pí. 
Sofronové, z důvodu nového IS systému. 
 
Všichni R mají možnost studovat propagační materiály ohledně nového ZoU, které naleznou na 
společném e-mailu rozhodci.pj@seznam.cz zaslané od předsedy OFS PJ p. Zdeňka Bartoška.  
 
KR upozorňuje na maximální výši cestovného k utkání, které je 500 Kč. HR zodpovídá za domluvenou 
cestu R k utkání, bez ohledu na počet použitých vozidel (HR zodpovídá za co nejnižší náklady za cestovné 
pro oddíl). 
 
R budou řídit utkání ve stejné barvě dresů, je však možné, že jedině R. bude v dresu odlišné barvy, ale oba 
AR1 a AR2 v dresu stejné barvy. 
 
 
                                                                                                                  zapsal: Langmajer Lukáš                                                          
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