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Zápis Komise rozhodčích a delegátů OFS VYŠKOV  č. 2/2021 

ze dne 7. 9. 2021  v Hošticích 

 

Přítomni:    Michal Jelínek, Mgr. Jaroslav Kolář, Antonín Horváth, Josef Kučera,  

Omluveni: Zdeněk Dvořáček 

Hosté: Ondřej Šišma 

 

                       

PROGRAM: 

1) Zahájení 

2) Informace o probíhajícím ročníku 

3) Došlá pošta 

4) Diskuze 

5) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 
Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda Michal Jelínek  

 

Ad 2) Informace o probíhajícím ročníku 

 

 Komise je spokojena s výkony rozhodčích v dosavadním průběhu SR, 

 Komise průběžně hodnotí zprávy DFA a zaujímá patřičná opatření, 

 Komise navrhla VV k doplnění listiny nové rozhodčí OFS pány Klepáčka (Račice), Kašpárka 

(Ivanovice na Hané), kteří budou prozatím řídit mládežnická utkání svého klubu. Dále pana 

Pustelnika, který bude působit jako řadový rozhodčí. Se všemi byl proveden osobní pohovor a 

zřízen účet v IS FAČR, 

 Komise řešila obsazování rozhodčích na mládežnická utkání s tím, že v současnosti je počet 

rozhodčích na okrese velmi kritický a není tak možné obsadit ani polovinu mládežnických utkání. 

 

 

 

 

 

 



Ad 3) Došlá pošta 

 Komise bere na vědomí zprávy odborných komisí. K nedostatkům v zápisech o utkání zaujala 

stanovisko, že prozatím bude vše s R řešit domluvou a v případě opakování se, předá R do DK 

s návrhem trestu do výše odměny za řízené utkání, 

 Komise bere na vědomí informaci o přerušení činnosti rozhodčího pana Sekerky do skončení 

podzimní části SR, 

 Komise bere na vědomí informace z obsazovacího úseku JmKFS,  kde je uvedeno, že na utkání 

mládeže v gesci ŘKM a JmKFS budou tato utkání řídit oddílový rozhodčí (laici). 

 

 

Ad 5) Diskuze 

 Vlivem zeštíhlující se přestávky mezi dopoledními a odpoledními zápasy bude složitější 

delegovat rozhodčí na přejezdech u těchto utkání. Je tak možné, že nebude obsazovací 

úsek delegovat na utkání OP celou trojici a utkání IV. třídy budou řídit laici, 

 Utkání mládeže se začátkem v rozmezí 12:00 a 15:00 nebudou obsazeny vůbec, 

 Komise na svých stránkách zveřejnila otevřený dopis klubům, kde informuje o možnosti 

placené formy klubového rozhodčího, 

 Členové KR jsou vysíláni na některá utkání jako dohled, především u mladých a 

perspektivních rozhodčích. 

 Komise je spokojena s řízením utkání III. třídy sk. „A“ Hoštice x Lysovice, kde HR a 

AR2 podali velmi dobrý výkon, 

 

 

Ad 5) Závěr 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek, schůze byla v 19 hod ukončena. 
 

 

 

 

 
Zapsal:     Antonín Horváth                                 Ověřil:   Michal Jelínek 

 

 

 

 

 


