
Informace z jednání KR OFS Přerov č. 15 

ze dne 9. března 2018 

   

Místo konání: Rusava, Penzion Ráztoka 

  

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

Nepřítomni: -  

Omluveni: Kamil Pospíšil 

Hosté:  Mgr. Petr Caletka 

  

Program jednání KR OFS Přerov:  

1. Úvod  

2. Halový turnaj rozhodčích ve fotbale Postřelmov  

3. Seminář rozhodčích Rusava 

4. Průběh semináře 

5. Stav rozhodčích  

6. Termín náhradního semináře rozhodčích 

K bodu 1. – Úvod 

Zasedání KR zahájil předseda KR Miloslav Oulehla, přivítal všechny přítomné a hosty 

a shrnul obsah zasedání. Sekretář a hospodář KR shrnul stav účtů a plánovaných výdajů. 

 

K bodu 2. – Halový turnaj rozhodčích ve fotbale Postřelmov  

Dne 17. 2. se konal tradiční halový turnaj okresních výběrů fotbalových rozhodčích ve 

fotbale. Výběr rozhodčích OFS Přerov na něm obsadil pěkné 2. místo, kdy prohrál pouze 

s vítězem turnaje OFS Olomouc. Poděkování za dobrou reprezentaci našeho okresu patří 

všech hráčům, funkcionářům i doprovodu, kteří se turnaje účastnili. 

 

K bodu 3. – Seminář rozhodčích Rusava 

V průběhu semináře na Rusavě rozhodčí absolvovali teoretické přezkoušení formou 

testových otázek, dále Videotest, samostatnou práci ve skupinách, cvičení na hrací ploše, 

výklad změn pravidel a video rozbor posuzování klíčových herních situací jako je zmaření 

zjevné brankové možnosti, ofsajd nebo rozlišování nesportovního chování. 

 

K bodu 4. – Průbeh semináře 

KR ohodnotila výsledky teoretického přezkoušení jako uspokojivé, i když mezi 

jednotlivými rozhodčími byly patrné velké rozdíly. Rozhodčí, kteří teoretické přezkoušení 

nesplnili, budou mít šanci na opravu během náhradního semináře. Jedná se jmenovitě o 

rozhodčí Vilímka, Janského, Vybírala, Chudu a Leciána. KR dále vyhodnotila výsledky 

videotestů a konstatovala pozitivní výsledky zejména většiny rozhodčích, kteří absolvovali 

zimní ŠMR pod záštitou OFS Přerov. 



K bodu 5. – Stav rozhodčích 

KR vzala v potaz požadavek na přerušení či ukončení činnosti rozhodčího fotbalu od 

rozhodčích Frydrycha, Škrobánka, Šuty, Švejnocha, Kyase a Čierného. V průběhu semináře 

KR provedla individuální pohovory s jednotlivci, od kterých se očekává možné nasazení v roli 

hlavního rozhodčího v soutěžích mužů. 

 

K bodu 6. – Termín náhradního semináře rozhodčích 

KR tímto upozorňuje rozhodčí, že náhradní seminář rozhodčích se koná dne 23. 3. 2018 od 

17:00 v prostorách OFS Přerov. 

Tento seminář je povinný pro rozhodčí, kteří se neúčastnili semináře na Rusavě. Jmenovitě 

jde o tyto rozhodčí: Dreiseitl, Drtil, Hostaša, Juráň, Pumprla, Otáhal 

 

 

Zapsal: Josef Zavřel – sekretář KR 

                                                                                           Oulehla Miloslav 
                                                                                                                                      Předseda KR OFS 


