Fotbalová asociace České republiky
OFS Vyškov
Mlýnská 10
682 01 VYŠKOV

Zápis Komise rozhodčích OFS VYŠKOV č. 2/2018
ze dne 6.8. 2019 ve Vyškově
Přítomni: Ondřej Šišma, Mgr. Jaroslav Kolář, Marek Podaný
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Došlá pošta
3) Zhodnocení letního semináře rozhodčích
4) Příprava na nový soutěžní ročník
5) Listina rozhodčích 2019/2020
6) Závěr

Ad 1) Zahájení

Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda KR Ondřej Šišma v 18:00.

Ad 2) Došlá pošta

Veškerá došlá se týkala letního semináře rozhodčích a následně obsazení úvodního kola.

Ad 3) Zhodnocení letního semináře rozhodčích

KR hodnotí letní seminář rozhodčích, který se uskutečnil v pátek 26.7.2019 v salonku restaurace Kojál ve
Vyškově, jako velice vydařený. KR byla spokojena s velkou účastí rozhodčích i přesto, že byl termín
semináře na přelomu prázdnin. Rozhodčích byli díky lektorovi Z.Hulckému seznámeni se změnami

pravidel, které platí od 1.7.2019. Dále byli seznámeni s novým složením komise, navýšením odměn pro
rozhodčí a vizí na nový ročník. KR děkuji Zdeňkovi Hulckému za přednášku o nových pravidlech a dále
předsedovi OFS Miloslavu Brtníčkovi za zajištění projektoru.

Ad 4) Příprava na nový soutěžní ročník

KR včetně rozhodčích je připravena na zahájení soutěžního ročníku. Rozhodčí byli seznámeni se změnami
pravidel, které jsou také umístěny na webu www.rozhodcivyskov.cz v sekci dokumenty. Rozhodčí, kteří se
ze semináře omluvili, budou pozváni individuálně. Obsazení rozhodčí bude mít na starosti Mgr. Jaroslav
Kolář. Email na komunikaci zůstává stejný (krd.ofsvyskov@gmail.com) a veškeré omluvy mají za povinnost
posílat na tento email nejméně 12 dnů dopředu. V případě omluvy na poslední chvíli je nutné kontaktovat
Jaroslava Koláře na telefonním čísle 731 811 708. Dále je do RMS doplněn sazebník pokut pro rozhodčích
za opakované porušení pravidel a řádů. Obsazení bude chodit standartně v pátek, týden dopředu, na email
všem rozhodčím. Jako v minulosti bude také uveřejněn na webu KR. Aktualizovaný adresář a RMS bude
rozeslán rozhodčím v pátek 9.8.2019 společně s obsazením 3.kola.

Ad 5) Listina rozhodčích 2019/2020

KR schválila listinu rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020 a zaslala na schválení VV
OFS Vyškov.
Na listinu byli nově zařazeni: Vítězslav Buček (návrat z vyšších soutěží), Petr Ploc (návrat po nemoci), Karel
Till (podmínkou je zaplacení členství FAČR), Roman Audy (nový zájemce)
Z listiny byly vyřazeni: Karel Landa (na vlastní žádost přechod na OFS Prostějov – po zaplacení pohledávek),
Matěj Bělohoubek (nedostatečná výkonnost), Höfer Martin, Vilím Martin, Levíček Lumír (neúčast na
semináři bez omluvy – nekomunikují)
Dále KR zařadila na listinu rozhodčích kolegy, kteří jsou pro podzimní část z pracovních nebo zdravotních
důvodů omluveni, ale stále je nějaká šance, že by mohli k řízení utkání nastoupit. Jedná se o: Antonína
Navrátila, Jana Stříže, Jaroslava Sekerku, Dominika Mazla a Ladislava Horvátha.
Všichni rozhodčí vyšších soutěží, kteří jsou zařazeni na listině rozhodčích JmKFS nebo ŘK Moravy, mohou
také řídit utkání v rámci OFS Vyškov.

Ad 6) Závěr

KR přeje všem rozhodčím úspěšné vkročení do nového soutěžního ročníku. Věříme, že vaše výkony budou
takové, jako v minulých letech a ve většině případech uslyšíme jen pozitivní reakce. Zasedání bylo
ukončeno v 19:20.

Zapsal:

Ondřej Šišma

Ověřil: Mgr. Jaroslav Kolář

