
Informace z jednání KR OFS Přerov č. 5 

ze dne 5. května 2017 

   

Místo konání: Přerov, Petřivalského 1 - sídlo OFS Přerov 

  

Přítomni: Miloslav Oulehla, Kamil Pospíšil, Bc. Josef Zavřel, Radek Kulička 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Pavel Pospíšil  

Hosté:  Mgr. Petr Caletka, Mgr. Roman Páral 

  

Program jednání KR OFS Přerov:  

1. Úvod a průběh semináře 

2. Chyby rozhodčích 

3. Noví adepti o funkci rozhodčího 

4. Odstoupení předsedy KR z funkce 

5. Uzavření listiny rozhodčích OFS Přerov pro jarní část 

6. Úkoly do příštího zasedání 

K bodu 1. – Úvod a průběh semináře 

Zasedání KR zahájil místopředseda komise p. Pospíšil Kamil, který přivítal přítomné, 

garant komise p. Caletka Petr poté shrnul body k jednání a rekapituloval blízké úkoly 

očekávané od KR. Dále bylo diskutováno, jakým způsobem bude organizována náplň 

seminářů (R. Kulička, P. Pospíšil) 

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 Němce, Částečku a Bartla. 

Upozornila je také na drobné chyby a doporučila řešení omezující jejich výskyt. Drobné 

chyby KR řešila interním opatřením. 

Rozhodnutí o trestech bude daným rozhodčím rozesíláno emailem od sekretáře KR 

vždy po zasedání KR, v kopii Radce Caletkové, která bude platby za pokuty evidovat. 

 

Rozhodčímu Němcovi byla uložena pořádková pokuta 200,- Kč na základě rozhodnutí č. j.: 

012/16-17 

Rozhodčímu Částečkovi byla uložena pořádková pokuta 200,-Kč na základě rozhodnutí č. j.: 

013/16-17 

Rozhodčímu Bartlovi byla uložena pořádková pokuta 200,-Kč na základě rozhodnutí č. j.: 

014/16-17 

V průběhu semináře pak R. Kulička prezentoval pochybení rozhodčích v zápisech a 

společně s P. Caletkou dále vysvětlili správný způsob popisování přestupků, či postup při 

konfrontaci hráčů. 

K bodu 3. – Noví adepti o funkci rozhodčího 



V rámci mediální kampaně Pískej, Mávej, Rozhoduj organizovaným FAČR se v rámci 

OFS Přerov nahlásilo 8 adeptů na funkci rozhodčího. 6 z těchto adeptů se účastnilo semináře 

rozhodčích, vyplnili své osobní dotazníky a byl s nimi probrán další postup jejich školení. Tito 

adepti budou pozváni na prezentační akci v Olomouci, kde bude probíhat živá prezentace 

funkce rozhodčího. Tato akce proběhne dne 18. 5. 2017 v Olomouci na Andrově stadionu. 

Tito adepti budou rovněž pozváni na školení oddílových pomezních rozhodčích v Přerově 

dne 11. 5. 2017. Dále tito adepti budou moci do konce května absolvovat teoretické 

přezkoušení, termín bude upřesněn. V rámci KR došlo k upřesnění instrukcí pro práci 

s dalšími novými adepty. 

K bodu 4. – Odstoupení předsedy KR z funkce 

 KR OFS vzala na vědomí žádost p. Miloslava Oulehly o odstoupení z funkce předsedy 

komise rozhodčích OFS Přerov, s požadavkem na setrvání ve funkci člena KR. Dále 

tato skutečnost bude diskutována s VV OFS Přerov. 

 K bodu 5. – Uzavření listiny rozhodčích OFS Přerov pro jarní část 

 Rozhodčí Malenda a Dostál přerušili činnost funkce rozhodčího z důvodu pracovního 

vytížení a ohledně působení v dalším soutěžním ročníku bude s dotyčnými 

komunikováno během letní přestávky. 

K bodu 6. - Úkoly do příštího zasedání 

- připravit rozpočet KR OFS Přerov + plán práce (Zavřel) 

- revidovat sazebník pokut rozhodčích (Kulička) 

- revidovat statut KR (Caletka) 

- kontaktovat K. Navrátila (Zavřel) 

- rozeslat rozhodčím znovu návod vyplňování el. ZoÚ (Zavřel) 

- zkusit vyřešit stav stránek rozhodčích s adminem OFS (Zavřel) 

 

Další termín zasedaní KR OFS proběhne 2. 6. 2017 v Přerově od 17:00. 

Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR 

                                                                                           Oulehla Miloslav 
                                                                                                                                      Předseda KR OFS 

 


