Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 17.12. 2018
Místo konání: Opočno

ZÁPIS č. 18/2018
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin , Mucha Tomáš
1) Zimní seminář rozhodčích – Kostelecká Lhota 11.1.-12.1. 2019
TERMÍN : pátek 11.1. – sobota 12.1. 2019
MÍSTO : Hostinec U Hubálků , Kostelecká Lhota 40 , 517 41 Kostelec nad Orlicí
ČAS : PÁTEK 11.1. 2019 – prezence 16:30-17:15 hod
zahájení semináře 17:30 hod
ukončení semináře – SOBOTA 12.1. 2019 v 15:00
BĚHEM SEMINÁŘE NEBUDE NIKDO UVOLŇOVÁN !!!!
ÚČASTNICKÝ POPLATEK : rozhodčí do 18 let – 900,- Kč/osobu
rozhodčí nad 18 let – 1100,- Kč/osobu
V rámci prezence budou vybírány v hotovosti pokuty za chyby v ZOU a ostatní provinění . Soupis
pokut byl vypracován , schválen a následně bude rozeslán rozhodčím v elektronické podobě !!!

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto : nocleh , 1x večeře , 1x druhá večeře ,
snídaně , oběd , pitný režim během školení-káva,voda,čaj
V ceně účastnického v poplatku není zahrnuto : občerstvení při společném posezení v pátek večer
po skončení přednášek
Každý rozhodčí (i ten , který se zúčastní případně náhradního semináře ) provede platbu bankovním
převodem na číslo bankovního účtu OFS Rychnov nad Kněžnou 246619006/0300 variabilní symbol
– ID rozhodčího v termínu mezi 1.1. 2019 – 10.1. 2019 .
V případě neúčasti rozhodčího v řádném termínu semináře ( pracovní zaneprázdnění , nemoci ,
mimořádně vážné události ) bude účastnický poplatek použit na náhradní seminář . O termínu
náhradního semináře bude rozhodnuto později .
KRD konstatuje , že na řádný seminář je závazně přihlášeno 25 rozhodčích .
Zároveň byl schválen detailní program a organizační zajištění semináře .
ÚČAST NA SEMINÁŘI JE MIMO JINÉ PODMÍNKOU PRO ZAŘAZENÍ NA NOMINAČNÍ LISTINU
ROZHODČÍCH JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2018/2019 !!!!!!

2) Turnaj rozhodčích v sálové kopané – Trutnov 26.1. 2019
Turnaj okresních výběrů rozhodčích se koná v sobotu dne 26.1. v Trutnově . Zájemci z řad krajských i
okresních rozhodčích se přihlaste e-mailem na adresu : miroslav.martinek.opocno @seznam.cz do
15.1. 2019 ! K dnešnímu dni je přihlášeno 6 rozhodčích . Na základě provedených přihlášek bude
provedena konečná nominace .
Realizační tým našeho výběru : Horský Leonard , Tomáš Mucha.
3) Škola mladých rozhodčích-Deštné v Orlických horách – 4.1. -5.1. 2019
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou vyslovuje velkou nespokojenost s přístupem mladých rozhodčích
k otázce ŠMR , kdy z 11 oslovených rozhodčích je na ŠMR přihlášen pouze Jiří Zelinka .

Další jednání KRD se bude svoláno předsedou operativně telefonicky.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

