
OFS Beroun – KR 

 

 

Z á p i s 

 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 6. 3. 2019 na OVV ČUS Beroun.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni: Šnajdr J., Pecka Vl., Gall J., Palek M., Ducký Fr. 

 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

 3. Hodnocení zimního a náhradního semináře 

 4. Různé 

   

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Probíhá obsazování přípravných utkání. 

     - ÚMŠ: Příprava programu náhradního semináře. 

     - PÚ: Příprava programu náhradního semináře a návrh na úpravu bodového systému  

              za nedostatky v zápisech o utkání. 

 

3./ Hodnocení zimního a náhradního semináře 

     Seminář v Nových Hutích na Šumavě v penzionu Vozzýk proběhl dle plánu za účasti 13  

     RO a D. Náhradní seminář se konal dnes na VV ČUS v Berouně za účasti 12 RO. Všichni  

     přítomní RO byli informováni, že se příští „zimní“ seminář bude konat opět v Nových    

     Hutích v penzionu Vozzýk, a to po skončení podzimní části soutěží, v termínu od 28. 11.  

     do 1. 12. 2019. Další seminář již bude náhradní za poplatek 100,- Kč 

  

4./ Různé 

     - Návrh na úpravu bodového systému za nedostatky v zápisech o utkání pro příští sezónu  

       předložen k diskuzi, připomínky budou dořešeny na příštím jednání. 

     - V evidenci KR OFS Beroun zůstává 31 RO a D. Z těchto jsou na listině KFS 4 RO a 2 D.  

       RO Špicl Martin přerušil pro jaro 2019 ze studijních důvodů aktivní činnost. Pro řízení 

       utkání v rámci OFS Beroun je k dispozici 24 RO. Na utkání OP budou obsazováni RO 

       dle aktuálního stavu a potřeb OFS. 

     - Letní seminář se bude konat v sobotu 27. 7. 2019, místo bude včas oznámeno. Náhradní   

       seminář se uskuteční v pondělí 5. 8. 2019 na OVV ČUS Beroun 

     - KR bude svolána dle aktuálních potřeb, běžné záležitosti budou řešeny internetovou  

       poštou. 

 

 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


