Informace z jednání KR OFS Přerov č. 3
ze dne 7. dubna 2017
Místo konání:
Přítomni:
Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Přerov, sídlo OFS Přerov
Oulehla, Pospíšil K., Zavřel, Kulička, Pospíšil P.
Caletka

Program jednání KR OFS Přerov:
1. Úvod a průběh semináře
2. Chyby rozhodčích
3. Náhradní seminář
4. Informace k obsazení a chování R
5. Uzavření listiny rozhodčích OFS Přerov
6. Úkoly do příštího zasedání
K bodu 1. – Úvod a průběh semináře
Zasedání KR zahájil předseda komise p. Oulehla Miloslav, který přivítal přítomné,
shrnul body k jednání a rekapituloval blízké úkoly očekávané od KR. V průběhu semináře
provedl P. Pospíšil školící blok věnovaný změnám pravidel.
K bodu 2. – Chyby rozhodčích
KR prošla chyby rozhodčích v zápisech o utkání, prezentovala hlavní pochybení a
způsob jejich potrestání. Konkrétně se jednalo o rozhodčí Labaše a Sečku. Upozornila je také
na drobné chyby a doporučila řešení omezující jejich výskyt. Drobné chyby KR řešila důtkou
(r. Lecián) a interním opatřením (r. Menšík).
K bodu 3. – Náhradní seminář rozhodčích
Rozhodčí Šuta a Pumprla úspěšně absolvovali náhradní seminář rozhodčích včetně
teoretických prověrek.
K bodu 4. – Informace k obsazení a chování R
 místopředseda p. K. Pospíšil vedl blok zaměřený na doporučení vedená zejména
směrem k mladým rozhodčím, co se týká taktiky řízení utkání a chování směrem k
funkcionářům
 Co se týče obsazení, KR vysvětlila rozhodčím, proč není možné zasílat obsazení R
dříve a upozornila R na důležitost včasných omluv
K bodu 5. – Uzavření listiny rozhodčích OFS Přerov
 Rozhodčí Malenda a Dostál neabsolvovali ani náhradní seminář rozhodčích a KR
rozhodla o pozastavení jejich delegací, do splnění teoretických prověrek a oba

zmíněné vyzve emailem k dostavení se na zasedání KR 5. 5. 2017 od 16:00 k podání
vysvětlení o pokračování či nepokračování jejich činnosti rozhodčího.
K bodu 6. - Úkoly do příštího zasedání
- připravit rozpočet KR OFS Přerov + plán práce (Zavřel)
- revidovat sazebník pokut rozhodčích (Pospíšil K., Caletka)
- revidovat statut KR (Caletka)
Další termín zasedaní KR OFS proběhne 20. 4. 2017 v Přerově.
Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR
Oulehla Miloslav
Předseda KR OFS

Komise rozhodčích OFS Přerov
Dne 7. 4. 2017

Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
č.j.:

008/16-17

Rozhodčí Labaš Roman
V souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR vám oznamujeme, že Komise
rozhodčích OFS Přerov na svém jednání ze dne 7. 4. 2017 projednala provinění rozhodčího
Labaš Roman - ID 98011237
v utkání Haná Měrovice – Hustopeče nad Bečvou „A“ (OP mužů – 14. kolo) hraného dne 26.
3. 2017 s následujícím rozhodnutím:
Trest:

Peněžitý trest ve výši 200,-Kč

Slovy:

Dvě stě korun českých.

Odůvodnění: Rozhodčí umožnil v tomto utkání plnění dvou funkcí (Vedoucí, Hl. pořadatel)
jednou osobou (Fabišík Pavel, ID:67040739).
Příkladový sazebník RaD FAČR: § 11, odst. 2 písm. a) g), odst. 3 písm. b)d
Vyměřenou pokutu jste povinni zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí na účet vedený u ČSOB, č. účtu 153451945 / 0300, variabilní symbol: ID
číslo, (příklad: 98011237). Specifický symbol: číslo rozhodnutí (příklad: 081617).

Miloslav Oulehla
Předseda KR OFS Přerov
Poučení:
Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle odst. 2 a 3 je přípustné odvolání, dle DŘ
FAČR §104-107, ve lhůtě do 7 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání v případě nesouhlasu
s rozhodnutím KR OFS Přerov má právo potrestaný podat k VV OFS Přerov. Uložené pokuty
musí fyzická osoba uhradit do 7 dnů od oznámení rozhodnutí, dle DŘ FAČR § 20 odst. 8.

Komise rozhodčích OFS Přerov
Dne 7. 4. 2017

Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
č.j.:

009/16-17

Rozhodčí Sečka Vojtěch
V souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR vám oznamujeme, že Komise
rozhodčích OFS Přerov na svém jednání ze dne 7. 4. 2017 projednala provinění rozhodčího

Sečka Vojtěch - ID 97041821
v utkání Dukla Hranice – Drahotuše (OS mužů sk.: „B“ – 16. kolo) hraného dne 1. 4. 2017 s
následujícím rozhodnutím:

Trest:

Peněžitý trest ve výši 200,-Kč

Slovy:

Dvě stě korun českých.

Odůvodnění: Rozhodčí v zápise neuvedl zástupce kapitána po vyloučení kapitána domácích
(Stryk Tomáš, ID: 82031984), Rozhodčí nesprávně popsal vyloučení.
Příkladový sazebník RaD FAČR: § 11, odst. 2 písm. a) g), odst. 3 písm. b)d

Vyměřenou pokutu jste povinni zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí na účet vedený u ČSOB, č. účtu 153451945 / 0300, variabilní symbol: ID
číslo, (příklad: 97041821). Specifický symbol: číslo rozhodnutí (příklad: 091617).

Miloslav Oulehla
Předseda KR OFS Přerov
Poučení:
Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty podle odst. 2 a 3 je přípustné odvolání, dle DŘ
FAČR §104-107, ve lhůtě do 7 dnů od oznámení rozhodnutí. Odvolání v případě nesouhlasu
s rozhodnutím KR OFS Přerov má právo potrestaný podat k VV OFS Přerov. Uložené
pokuty musí fyzická osoba uhradit do 7 dnů od oznámení rozhodnutí, dle DŘ FAČR § 20
odst. 8.

