Informace z jednání KR OFS Přerov č. 6
ze dne 2. června 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

Program jednání KR OFS Přerov:
1. Úvod
2. Chyby v zápisech, vyhodnocení účasti na seminářích
3. Vědomostní kvíz
4. Návrh na postup R do soutěží O-KFS
5. Noví adepti na funkci rozhodčího
6. Přátelské utkání s ObFZ Povážská Bystrica
K bodu 1. – Úvod a průběh semináře
Zasedání KR zahájil předseda komise p. Oulehla Miloslav, který přivítal přítomné,
omluvil nepřítomnost člena KR Pavla Pospíšila z důvodu delegace na utkání a shrnul obsah
semináře. Byl také předán dárkový koš rozhodčímu panu Jaroslavu Menšíkovi v rámci jeho
životního jubilea – 65. Narozenin.
K bodu 2. – Chyby rozhodčích
KR prošla chyby rozhodčích v zápisech o utkání, prezentovala způsob jejich potrestání.
Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bude daným rozhodčím rozesláno e-mailem
od sekretářky Radky Caletkové, která bude platby za pokuty evidovat.
R Němec rozhodnutí č. j. 015/16-17
R Lecián rozhodnutí č. j. 016/16-17
R Albert rozhodnutí č.j. 017/16-17
R Pumprla rozhodnutí č. j. 18/16-17

K bodu 3. – Vědomostní kvíz
KR připravila na podnět garanta komise p. Mgr. Petra Caletky zkušební kolo
vědomostního kvízu. Záměrem bylo zejména určit formát a pravidla této soutěže a zjistit
časovou náročnost přípravy či během samotného testu na semináři. Všichni přítomní
rozhodčí zodpověděli 3 soutěžní otázky s max. počtem 30 získaných bodů.
K bodu 4. – Návrh na postup R do soutěží O-KFS






KR vybrala 5 perspektivních rozhodčích, kteří se budou účastnit kontrolních fyzických
a teoretických prověrek 7. 6. 2017 v prostorách OFS Přerov, za účelem zjištění jejich
aktuální formy.
Vybráni byli rozhodčí Šerý, Sečka, Matulík, Labaš, Hruboš
Po těchto kontrolních testech KR určí adepty na účast na semináři pro licenci „A“
organizovanou KFS OL.

K bodu 5. – Noví adepti na funkci rozhodčího
 V rámci kampaně „Pískej, mávej, rozhoduj“ pořádaných FAČR se přihlásilo 11 nových
adeptů na funkci rozhodčího. Tito adepti absolvovali zaškolovací seminář o
pravidlech fotbalu, prezentační akci na Adrově stadionu v Olomouci za účasti
ligových fotbalistů a rozhodčích a 9 z nich splnilo i teoretické prověrky. Tito adepti
budou v letní přestávce doplněni na nominační listinu a budou obsazováni
k přátelským utkáním, či turnajům.
 Jedná se o tyto rozhodčí: Leitkep, Škrobánek, Řihošek, Juráň, Otáhal, Vilímek, Janský,
Hostaša, Drtil, Sedláček, Dudík (poslední 2 jmenovaní nemají splněn teoretický test
z PF).
K bodu 6. – Přátelské utkání s ObFZ Povážská Bystrica
 V rámci spolupráce se spřáteleným ObFZ Povážská Bytrica se uskuteční návštěva
příslušníků tohoto svazu v Přerově. Akce se uskuteční 1. 7. 2017 ve sportovním
areálu v Kozlovicích. V rámci návštěvy bude odehráno přátelské utkání ve fotbale.
Pozvánka všem pozvaným bude odeslána mailem. Sestavu pro přátelské utkání určí
předseda OFS Přerov Mgr. Roman Páral.

Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR

Oulehla Miloslav
Předseda KR OFS

