Informace z jednání KR OFS Přerov č. 10
ze dne 6. října 2017
Místo konání: Přerov, Petřivalského 1 - sídlo OFS Přerov
Přítomni:
Kamil Pospíšil, Bc. Josef Zavřel, Radek Kulička, Pavel Pospíšil
Nepřítomni:
Omluveni:
Mgr. Petr Caletka, Miloslav Oulehla,
Hosté:
Program jednání KR OFS Přerov:
1. Úvod
2. Závěrečná schůze Kozlovice
3. Chyby rozhodčích v zápisech
4. Diskuze
K bodu 1. – Úvod a průběh semináře
Zasedání KR zahájil místopředseda komise p. Pospíšil Kamil, který přivítal přítomné a
shrnul obsah semináře konaného ve stejném termínu od 17:00. Sekretář KR odprezentoval
organizační pokyny k dalším akcím v průběhu soutěžního ročníku. Upozornil zejména na
změnu termínu posledního řádného semináře v tomto kalendářním roce na 27. 10. 2017. Viz
samostatný bod č. 2. Dále K. Pospíšil zopakoval všeobecné pokyny pro rozhodčí, a
připomenul požadavky na jejich přístup k utkání. Během semináře úspěšně splnil teoretické
přezkoušení adept na rozhodčího Vybíral Jan.
K bodu 2. – Závěrečná schůze Kozlovice
 V termínu 17. 11. 2017 proběhne závěrečná schůze komise rozhodčích OFS Přerov v
restauraci sportovního areálu v Kozlovicích. Čas akce bude upřesněn do dalšího
semináře. Pozvánka všem bude zaslána mailem.
 V rámci částečného pokrytí nákladů na tuto akci bude od rozhodčích vybírán
poplatek 150Kč. Poplatek bude vybírat sekretář KR J. Zavřel
 KR věří v kompletní účast rozhodčích a ode všech pozvaných očekává vyjádření
k jejich účasti nejpozději do 27. 10. 2017 (opět mailem či SMS J. Zavřelovi)
K bodu 3. – Chyby rozhodčích v zápisech
KR prošla chyby rozhodčích v zápisech o utkání v posledních kolech soutěží a
konstatovala, že došlo ke zlepšení a úbytku závažných chyb. Člen KR Radek Kulička
odprezentoval tyto chyby a společně s dalšími členy KR vysvětlil správný postup. Drobné
chyby byly s rozhodčími diskutovány individuálně. V případě závažných chyb přijala tyto
rozhodnutí:
R Beran rozhodnutí č. j. 003/17-18

K bodu 4. – Diskuze
 KR bere na vědomí připomínky rozhodčích směrem k problémům s přípravou zápisu
o utkání před utkáním ze strany družstev. Velmi často dochází k tomu, že vedoucí
v krátké době před začátkem utkání přijde s požadavkem na více změn v zápisu o
utkání. KR dále tuto připomínku předá garantovi KR a STK OFS Přerov.
 KR se proti tomuto stavu razantně vyhrazuje a žádá rozhodčí, aby takovou
skutečnost, v případě, že k ní dojde, uváděli do zprávy rozhodčího v ZoU.
Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR

Pospíšil Kamil
Místopředseda KR OFS

