Školení Osob znalých pravidel
(dále jen OZP)

8.10.2018 uspořádala KM OFS v rámci semináře trenérů licence „C“ školení OZP – osob, které budou
řídit zápasy/turnaje mládeže v rámci okresních soutěží.KM vytvořila z nahlášených osob /oddíly/
seznam, viz web OFS, které se školení zúčastní. Svoji přítomnost potom zúčastnění potvrdili podpisem
do připravených seznamů. Na závěr školení bylo řečeno, že druhá možnost absolvovat školení OZP a
tím i mít možnost řídit zápasy OS mládeže a v neposlední řadě i mít možnost pořádat turnaje bude před
losovacím aktivem v březnu.
Níže uvádím seznam jmen nahlášených oddíly, které se podzimního školení OZP nezúčastnily. Žádám
Vás tímto abyste účast jmenovaných na školení OZP zajistili a níže jmenované na školení vyslali.
Školení OZP se koná v restauraci na hřišti v Doudlebách n.Orl. 18.3.2019 od 17,00 hod.
V případě, že se níže jmenovaní školení nezúčastní, ztrácejí právo řídit turnaje/zápasy v jednotlivých
kolech jarní sezony okresních soutěží mládeže. Dále se oddíly vystavují možné ztráty pořadatelství
turnajů/zápasů viz. rozpis soutěží – oddíl nemá proškolené OZP. Pořádání turnaje/zápasů může oddíl
bez proškolené OZP získat jen v případě, že si zajistí na daný turnaj/zápas licencované rozhodčí (p.
Martínek – komise rozhodčích). V případě, že níže jmenovaná osoba již nemá zájem OS řídit, může oddíl na
školení vyslat osobu jinou, o kterou budou seznamy OZP rozšířeny.
SK Přepychy: kat. MŽ – Suchánek Jan, Klika Martin, Novák Tomáš, Zelinka Jiří
AFK Častolovice: kat.MP – Frýda Miroslav
České Meziříčí: kat.MP – Machač Libor
SK Týniště: kat.MP – Kulička František, Rektor Zdeněk, Rydrych Petr
Ban.Vamberk: - kat.MP – Richtr Karel
SK Solnice: kat.MP – Kubec Tomáš
SK Tyniště/Sok.Albrechtice: kat.MP – Moravec Rudolf ml., Duha Petr, Koblmüller Jiří, Forman ?
FK Kostelec/AFK Častolovice: kat.SP + MŽ – Nývlt Jan, Beneš Martin, Vik Tomáš, Plocek Josef
Start Ohnišov: kat.MP + SP – Špalek Jan, Kohoutek Miloš, Ludvík Tomáš
Sok.Javornice/Sok.Slatina: kat.MP + SP – Hynek Stan., Kráčmer Jan, Plesl Tomáš, Mazura Tom.
Sok.Kostelecká Lhota: kat.SP – Faltys Luboš, Jakubec Petr
Sok.Lípa: kat.MP + MŽ – Špryňar Petr
Děkuji. V případě nejasností nebo dotazu volejte, mailujte.
Leimer V. předseda KM OFS RK

