
OFS Beroun – KR 

 

Z á p i s 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 10. 11. 2021 na OVV ČUS Beroun.  

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

 

Přítomni: Šnajdr J., Palek M., Gall J., Špicl M., Kareš M. 

Omluven: Červenka M. 

Hosté: Košťálek M., Bidšovský P. 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

                    3. Protest Slovanu Lochovice 

 4. Příprava zimního semináře RO a D OFS Beroun 

 5. Různé 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Všechny úkoly splněny bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Byla obsazena všechna okresní utkání a uspokojeny i všechny požadavky SKFS. Za  

               14 týdnů to bylo 731 delegací!!! 

     - ÚMŠ: Školení nového RO p. Kroupy, po prvním kontaktu se však již neozval.  

                  Hlavní činností je příprava zimního semináře.             

     - PÚ: Probíhají pravidelné kontroly zápisů o utkání. S RO Špivákem byl proveden osobní  

               pohovor, ostatní případy budou řešeny na zimním semináři. 

 

3./ Protest Slovanu Lochovice 

     Komise projednala protest Slovanu Lochovice. Vyjádření jsou ničím nepodložená, a proto  

     bezpředmětná. Protest se zamítá.  

 

4./ Příprava zimního semináře RO a D OFS Beroun 

     Seminář je v penzionu Vozzyk v Nových Hutích na Šumavě v termínu 25. – 28. 11. 2021 

     zarezervován. Program semináře je připraven. Kromě pravidelných testů budou podrobně  

     probírány a vysvětlovány záležitosti, ve kterých RO v podzimní části soutěží nejvíce  

     chybovali. Písemné materiály jsou na seminář připraveny. Největší pozornost bude 

     věnována mladým a začínajícím RO. Součástí programu budou i ukázky herních situací.  

     Doprava bude zajištěna vlastními auty na náklady KR. Rozdělení svozu zašle všem  

     účastníkům p. Šnajdr. Všichni účastníci musí mít některý z těchto dokladů: doklad o  

     úplném očkování, potvrzení o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech, potvrzení o  

     negativním RT-PCR testu nebo RAT, který provedl zdravotnický pracovník!!! Nařízení se 

     může do odjezdu ještě změnit!!! 

 

5./ Různé 

     - Požadavku SKFS na nominování rozhodčích popřípadě delegátů pro řízení krajských  

       soutěží nemůžeme v tomto termínu vyhovět, nemáme žádné vhodné kandidáty. 

     - Pozvánka na 5. ročník turnaje fotbalových rozhodčích "O pohár předsedy SKFS". Účast 

       našeho výběru zabezpečí pp. Michal Palek a Martin Špicl. 

     - Všichni rozhodčí jsou povinni sledovat aktuálně vyhlašovaná protiepidemická  

       opatření zveřejňovaná na internetových stránkách FAČR a plně je respektovat!!! 

     - Příští jednání KR se bude konat na zimním semináři v Nových Hutích. 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


