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Zápis Komise rozhodčích OFS VYŠKOV  č. 1/2020 - podzim 

ze dne 28. 7. 2020  v Pustiměřských Prusých 

 

Přítomni:     Mgr. Jaroslav Kolář – gestor KR, Marek Podaný, Antonín Horváth, Václav Vinklárek,  

Michal Jelínek 

 

                       

PROGRAM: 

1) Zahájení 

2) Došlá pošta 

3) Informace k SR 2020/2021 

4) KR 

5) Závěr 

Ad 1) Zahájení 
Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda Marek Podaný  
 

Ad 2) Došlá pošta 
KR bere na vědomí informaci STK a VV o začátku soutěží na 15. 8. 2020 

 

Ad 3) Informace k SR 2020/2021 

 KR projednávala návrh listiny rozhodčích na podzimní část SR 2020/2021, který zašle ke schválení 
na VV, 

 KR projednala žádost rozhodčích Pindeše a Koryčanské o zařazení na listinu R OFS Vyškov, 

 KR projednala termín VPR, ten bude 20. 8. 2020 od 17:30 v Rousínově. Účast je povinná pro 
nováčky (ty z jarní části, kteří díky COVOD ještě neřídili soutěžní utkání), rozhodčí do 25 let a 
nově zařazené na listinu. Ostatní mají účast dobrovolnou, 

 KR se zabývala obsazováním rozhodčích v působnosti ŘKM a JmKFS, 

 KR projednala způsob a zaměření náboru nových rozhodčích ve své působnosti. Nábor bude 
probíhat v rámci celorepublikové akce ze strany FAČR. 

 
 
 
 



Ad 4) KR 

 

Pokyny obsazovacího úseku: 

 Omluvy nejpozději 14 dní předem na adresu krd.ofsvyskov@gmail.com 

nebo telefonicky pan Václav Vinklárek tel: 607940262, po té dodatečně na 

uvedený email, 

 Omluvy na daný víkend (Pá, So, Ne) pan Antonín Horváth 774680606 

 

 Všichni rozhodčí dostanou emailem odkaz na sdílenou tabulku, kde uvidí aktuální obsazení. 

 Na web KR se bude dávat obsazení v intervalech cca 4 dny aktualizované. V dalším odkaze prosím 
vyplňujte omluvy tak, jak již někteří učinili. Tyto dokumenty vám budou dobrým pomocníkem při 
řešení možných náhrad za sebe před omluvou. ZAKAZUJE SE tyto dokumenty dávat třetím 
stranám.  

 

 

Ad 5) Závěr 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek, schůze byla ve 20hod ukončena předsedou Markem Podaným 

 

 

 

 

 
Zapsal:     Antonín Horváth                                 Ověřil:   Marek Podaný 
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