
Informace z jednání KR OFS Přerov č. 1 

ze dne 16. února2017 
 
Místo konání:                     Přerov, sídlo OFS Přerov 
 
Přítomni:                Oulehla,Pospíšil K., Zavřel, Kulička, Pospíšil P. 

Nepřítomni:            - 

Omluveni:               - 
 
Hosté:                      Caletka, Páral 
 
 
Program jednání KR OFS Přerov: 

 
1. Úvod 

2. Nové složení KR 

3. Diskuze 

4. Škola mladých rozhodčích 

5. Termíny seminářů pro jarní část soutěží 

6. Úkoly do příštího zasedání 

7. Požadavek na Výkonný výbor 
 
K bodu 1. - Úvod 

 

Zasedání KR zahájil nově zvolený garant komise p. Caletka Petr, který přivítal 

přítomné a seznámil je se změnami, které se uskutečnily ve složení komise rozhodčích, která 

bude pracovat ve složení Oulehla, Pospíšil K., Zavřel, Kulička, Pospíšil P. Následně je seznámil 

s návrhy jejich pracovní náplní v KR. Tyto byly všemi účastníky souhlasně přijaty. 

 

K bodu 2. - Nové složení KR 

 
Oulehla Miloslav – předseda KR 

- řízení KR 

- obsazovací úsek 
 
Pospíšil Kamil – místopředseda KR 

- kontrola ZoU 

- výběr pokut 

 
Zavřel Josef – sekretář KR 

- vedení internetových stránek rozhodčích OFS Přerov 

- hospodaření KR 



- zápisy z KR 

 
Kulička Radek – člen KR 

- fyzická příprava rozhodčích 

- škola mladých rozhodčích 
 
Pospíšil Pavel – člen KR 

- pravidlový úsek 

- škola mladých rozhodčích 
 
K bodu 3. - Diskuze 

 

• Proběhla diskuze nad nadcházejícími akcemi KR a termíny jednotlivých seminářů. 

• Vybraní perspektivní rozhodčí budou v jarní části soutěže pravidelně delegováni na 

utkání krajské mládeže a jako AR na utkání 1.B třídy mužů. 

• Pro úplné nováčky bude uspořádán speciální školící blok, týkající se základních 

povinností a očekávání od funkce rozhodčího. 

• V období září/říjen bude vybírán asociační poplatek ve výši 1 paušální odměny za 

řízení utkání kategorie, do které rozhodčí spadá. Rozpis soutěží bude v ceně. 

 

K bodu 4. - Škola mladých rozhodčích 

 

Během zimní přestávky bude probíhat Škola mladých rozhodčích OFS Přerov. A to v 

termínech 9.2. a 3.3. vždy od 17:30 v zasedací místnosti OFS Přerov. ŠMR se zúčastní tito 

rozhodčí a adepti: Albert Pavel, Hausnerová Monika, Hruboš Nikola, Labaš Roman, Matulík 

Radek, Sečka Vojtěch, Votava Matěj, Umrian Martin, Bartl Radek, Čierný Radim, Pěcha 

Lukáš, Švejnoch Dominik, Šuta Jan, Chuda Tomáš, Dostál Zdeněk, Kyas Milan, Vojtášek 

Jakub, Dvorský Jakub, Beran Jiří 

Všem zmíněným byla rozeslána pozvánka. 

 
K bodu 5. - Termíny seminářů pro jarní část soutěží 

 
V Jarní části soutěží se budou konat pravidelné semináře rozhodčích OFS Přerov 

v prostorách OFS na Petřivalského ulici v následujících termínech. 

 

7. 4. 2017 – 17:00 

5. 5. 2017– 17:00 

2. 6. 2017– 17:00 

 

Seminář rozhodčích na Rusavě se bude konat v termínu 10. – 11. 3. 2017. Všem účastníkům 

bude zaslána pozvánka společně s programem semináře. 

 



K bodu 6. - Úkoly do příštího zasedání 

 

- odeslat účastníkům ŠMR info o termínu druhého semináře (Zavřel) 

- vyhotovit program na zimní seminář na Rusavě a rozeslat pozvánky (Zavřel) 

- zkalkulovat náklady na seminář a určit výši poplatku za seminář (Zavřel) 

- připravit program ŠMR (Pospíšil P., Caletka) 

- připravit obsah programu semináře na Rusavě (Pospíšil P., Caletka, Kulička) 

- organizace semináře na Rusavě (Zavřel, Páral) 

- revidovat sazebník pokut rozhodčích (Pospíšil K., Caletka) 

- revidovat statut KR (Caletka) 
 
K bodu 7. - Požadavek na Výkonný výbor 

 

KR tímto žádá VV OFS Přerov o jednorázový příspěvek na pořádání semináře 

rozhodčích na Rusavě ve výši 4000 Kč. 
 
Další termín zasedaní KR OFS proběhne 3. 3. 2017 od 16:30 v Přerově. 

 

Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR 

 Oulehla Miloslav 

                                                                                                                                      Předseda KR OFS 
 
 


