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Zápis Komise rozhodčích OFS VYŠKOV  č. 2/2017 

ze dne 7.4.2017  ve Vyškově 

 

Přítomni:    Mgr. Jaroslav Kolář, Ondřej Šišma, Podaný Marek 

Omluveni:  0 

 Hosté:   0 

 

                       

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Došlá pošta 

3) Seminář rozhodčích 

4) Zprávy KR 

5) Obsazovací úsek 

6) Závěr 

 

 
 
Ad 1) Zahájení 
Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda KR Mgr. Jaroslav Kolář.  
 
 
Ad 2) Došlá pošta 

- KR bere na vědomí veškeré ÚZ, zprávy STK a DK. 
- Stížnost na chybu v obsazení na webu u utkání Dědice – Ivanovice (původně uvedeno Dědice – 

Rychtářov). Neznámému příznivci bylo poděkováno za upozornění a chyba ihned opravena 
 



Ad 3) Seminář rozhodčích 

 
KR děkuje všem za velice dobrou účast na zimním semináři rozhodčích. Odezvy k semináři byly vesměs 
kladné.  
 
Ad 4) Zprávy KR 
 

- Po dvou odehraných kolech jsou výkony rozhodčích na předpokládané úrovni. KR nezaznamenala 
žádnou stížnost na výkon rozhodčích, kterou by se musela zabývat. 

- KR se rozhodla po vzoru vyšších soutěží, že nebude po rozhodčích OFS Vyškov vyžadovat uzavření 
elektronického zápisu o utkání. Tento zápis se uzavře sám do 12:00 následujícího dne. STK tak 
nebude muset nadále toto kontrolovat. 

- Nový zájemce o rozhodčího: Jan Rusňák. O.Šišma vytvoří kartu rozhodčího a zašle instrukce. 
Termín: ihned 

- Zatím nebyly zaznamenány žádné výrazné chyby v elektronických zápisech o utkání, proto není 
nutné přistupovat k žádným postihům 
 

 

Ad 5) Obsazovací úsek 

 
Zatím nebyly zaznamenány žádné větší omluvy. Ještě se nerozběhly soutěže mládeže a IV.tř. tudíž není 
problém s obsazením. Pokud je možnost, obsazují se III.tř. celou trojicí rozhodčích, což vede k celkovému 
zkvalitnění soutěží. Spolupráce s JmKFS na standartní úrovni. Zatím nebylo nutné žádat o pomoc ostatní 
OFS, resp. MěFS.  
KR schválila obsazení na víkendy 15.4.-16.4.2017 a 22.4.-23.4.2017. 
 
Ad 6) Závěr 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek byla schůze v 21:00 ukončena předsedou Jaroslavem Kolářem. 
 
 
 
 
 
Zapsal:     Ondřej Šišma                               Ověřil:   Mgr. Jaroslav Kolář 

 
 
 
 

 


