
OFS Beroun – KR 

 

Z á p i s 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 4. 8. 2021 na OVV ČUS Beroun.  

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

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

Hosté: Lípa O., Bidšovský P. 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

 3. Hodnocení VČS KR OFS Beroun 

 4. Hodnocení letního semináře RO a D OFS Beroun 

 5. Různé 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Všechny úkoly splněny bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Po rozvolnění protiepidemických opatření jsou obsazována přátelská a turnajová  

                utkání. K dnešnímu dni to přestavuje 139 delegací na utkání mužů, 52 delegací na  

                utkání mládeže a 25 delegací na turnaje a oslavy výročí oddílů. I přes velké  

                množství omluv bylo vše obsazeno. 

     - ÚMŠ: Příprava a uskutečnění letního a náhradního letního semináře, dále viz. bod 4.               

     - PÚ: Bylo provedeno vyúčtování prohřešků z podzimní části soutěží, pokuty ve výši 

               3,000,- Kč byly vybrány na VČS. 

 

3./ Hodnocení VČS KR OFS Beroun 

     VČS KR OFS Beroun se uskutečnila v neděli 13. 6. 2021 od 10.00 hodin v restauraci „U  

     Vrbů“ ve Stašově za účasti 28 RO a D, 2 hostů, 4 RO byli omluveni. Jednání proběhlo 

     dle navrženého programu. Schválené usnesení bylo zasláno všem RO a D. Je zveřejněno 

     i na stránkách OFS. 

 

4./ Hodnocení letního semináře RO a D OFS Beroun 

     Řádný seminář RO a D OFS Beroun se uskutečnil v neděli 25. 7. 2021 od 9.00 hodin  

     v restauraci „U Vrbů“ ve Stašově za účasti 27 RO a D, 3 hostů. Omluveni byli 3 RO.  

     Z nováčků se dostavil 1 adept, 2 se omluvili a jsou pozváni na náhradní seminář. RO  

     absolvovali pravidelný test z pravidel fotbalu, dále byli seznámeni se změnami pravidel, se  

     změnami v návrhu Rozpisu soutěží OFS a s aktuální situací v protiepidemických opatření.  

     Náhradní seminář se uskutečnil dnes na OVV ČUS Beroun za účasti pouze 1 RO se 

     stejným programem jako seminář řádný. VV OFS Beroun děkujeme za proplacení obědů  

     při letním semináři ve Stašově. 

 

5./ Různé 

     - Schválená listina RO pro řízení soutěží OFS Beroun čítá 26 RO. Postupně budou k řízení  

       utkání zařazováni i další nově vyškolení RO. V krajských soutěžích máme 3 RO.  

     - Všichni rozhodčí jsou povinni sledovat aktuálně vyhlašovaná protiepidemická  

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

     - Zimní seminář RO a D se bude konat v Nových Hutích na Šumavě ve dnech 25. – 28. 11.  

       2021 na náklady OFS Beroun. Účast všech RO a D bude povinná!!! 

     - Příští jednání KR bude svoláno dle aktuálních potřeb, běžné záležitosti budou řešeny  

        internetovou poštou. 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


