Informace z jednání KR OFS Přerov č. 8
ze dne 4. srpna 2017
Místo konání: Přerov, Petřivalského 1 - sídlo OFS Přerov
Přítomni:
Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Kamil Pospíšil, Bc. Josef Zavřel, Radek Kulička, Miloslav Oulehla, Pavel Pospíšil
Mgr. Petr Caletka, Mgr. Roman Páral

Program jednání KR OFS Přerov:
1. Úvod
2. Chyby v zápisech
3. Teoretické přezkoušení a Vědomostní kvíz
4. Obsazovací úsek a organizační pokyny
5. Program „Talent – Mentor“
6. Přátelské utkání s ObFZ Povážská Bystrica
7. Úkoly do příštího zasedání
K bodu 1. – Úvod a průběh semináře
Zasedání KR zahájil předseda komise p. Oulehla Miloslav, který přivítal přítomné a
shrnul obsah semináře konaného ve stejném termínu od 17:00. Sekretář a hospodář KR
shrnul stav účtů a plánovaných výdajů. KR se shodla na výběru asociačního poplatku ve výši
500Kč, respektive 150Kč pro nové adepty a rozhodčí vyšších soutěží. Tento poplatek bude
využit pro pokrytí nákladů tištěné verze rozpisů soutěže a další akce rozhodčích v průběhu
soutěžního ročníku.
K bodu 2. – Chyby rozhodčích
KR prošla chyby rozhodčích v zápisech o utkání v posledních kolech Jarní části soutěží
2016/2017 a konstatovala, že nedošlo k závažnějším porušením. Drobné chyby byly
s rozhodčími diskutovány individuálně.
K bodu 3. – Teoretické přezkoušení a Vědomostní kvíz
Všichni zúčastnění rozhodčí zařazení na nominační listině OFS Přerov absolvovali
přezkoušení z pravidel fotbalu. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům tohoto přezkoušení,
KR rozhodla, že rozhodčí, kteří v testu neuspěli, nebudou delegováni k utkáním, dokud
teoretické prověrky nesplní.
KR rovněž připravila 1. Kolo vědomostního kvízu a na dalším semináři bude
prezentovat jeho kompletní výsledky.
K bodu 4. – Obsazovací úsek a organizační pokyny
 Obsazovací úsek od začátku tohoto ročníku bude zastřešovat předseda OFS Přerov p.
Mgr. Roman Páral.







Všem rozhodčím byly e-mailem zaslány pokyny týkající se pravidel pro omluvy
z delegací včetně kontaktů
V záběru semináře, byly rozhodčím připomenuty zásady jejich působení ve funkci
rozhodčího fotbalu.
V průběhu měsíce srpna dojde k distribuci Rozpisů soutěže.
Byl aktualizován a znovu zprovozněn web rozhodčích OFS Přerov
Plán termínů dalších seminářů rozhodčích v kalendářním roce 2017:
o 16. 8. 2017 (náhradní seminář rozhodčích) od 17:00
o 8. 9. 2017 od 17:00
o 6. 10. 2017 od 17:00
o 27. 10. 2017 od 17:00

K bodu 5. – Program „Talent – Mentor“
 V rámci hlubší fáze vzdělávání, dohledu a pomoci novým a mladým rozhodčích KR
ustanovuje program „Talent – Mentor“. Mentorům byl odeslán informativní email
obsahující pokyny, co se od nich očekává.
 Jednotlivé dvojice jsou následující:
Škrobánek Hynek - Kouřílek Martin
Vilímek Šimon - Pospíšil Michal
Hostaša Zdeněk - Zavřel Josef
Drtil Marek - Grečmal Michal
Juráň Vítězslav - Kulička Radek
Jánský Miroslav - Pospíšil Pavel
Otáhal Tomáš - Zaoral Vít
K bodu 6. – Přátelské utkání s ObFZ Povážská Bystrica
 KR kladně vyhodnotila sportovně kulturní akci v rámci spolupráce se spřáteleným
ObFZ Povážská Bystrica, konanou v Kozlovicích 1. 7. 2017 a poděkovala předsedovi
Romanu Páralovi za jeho organizaci.
K bodu 7. - Úkoly do příštího zasedání
 Připravit nominační listinu rozhodčích pro ročník 2017/2018 (Zavřel)
 Připravit rozpočet KR OFS Přerov + plán práce (Zavřel)
 Příprava a organizace náhradního semináře rozhodčích (Kulička)
 Příprava dalších kol vědomostního kvízu (Pospíšil P., Kulička)
 Revidovat sazebník pokut rozhodčích (Pospíšil K., Caletka)
 Revidovat statut KR (Caletka)
 Připravit posezónní přátelské posezení rozhodčích v listopadu 2017 (KR)
Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR

Oulehla Miloslav
Předseda KR OFS

