
OFS Beroun – KR 

 

Z á p i s 

 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 3. 6. 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. Úpravu bodového systému za nedostatky v Zápisech o utkání 

 4. Letní semináře 

 5. Různé 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Probíhá obsazování mistrovských utkání, zatím neobsazen pouze 1x AR2 a RO 

                na utkání st. žáků. Na obsazování utkání SKFS nemáme kapacitu RO. 

     - ÚMŠ: Probíhá proškolování nových zájemců o činnost RO a příprava semináře. 

     - PÚ: Probíhají pravidelné kontroly Zápisů o utkání, zatím vše bez větších nedostatků.  

               STK byl předán do KR RO Vlachopulos P. za utkání Újezd - Hudlice. 

               Případ vyřešen pohovorem. 

 

3./ Úpravu bodového systému za nedostatky v Zápisech o utkání 

     Návrh byl předložen na minulém jednání, bylo projednáno doplnění a navrhované úpravy 

     a následně byl Sazebník pokut pro sezónu 2019 / 2020 schválen. 

     RO budou se sazebníkem seznámeni na letním semináři. 

  

4./ Letní semináře 

     Letní seminář se bude konat v sobotu 27. 7. 2019 od 9:00 hodin v restauraci U Vrbů 

     ve Stašově. Místo je zajištěno, občerstvení uhradí OFS, zajistí p. Šnajdr, prezenční listinu 

     zajistí p. Šnajdr. Testy připraví a přiveze p. Ducký. Informaci o změnách připraví p. Gall. 

     Přehled pokut zašle p. Palek p. Šnajdrovi po skončení soutěží. Sraz členů KR je v místě  

     konání semináře v 8:30 hodin. 

     Náhradní seminář se uskuteční v pondělí 5. 8. 2019 od 18:00 hodin na OVV ČUS Beroun. 

   

5./ Různé 

     - KR navrhuje zařazení p. Františka Duckého na listinu delegátů SKFS.  

     - Informace o školení nových RO fotbalu:  

        - Olexandr Zezulya se od konce loňského roku již neozval. 

        - Kristýna Grebíková, David Vondrášek, Patrik Fišer a Petr Vojtík budou pozváni 

          na letní seminář. Na dnešní jednání se nikdo z nich nedostavil !!! 

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

       poštou. 

 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


