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Komise rozhodčích OFS NJ

ZÁPIS 3 - SR 2018/2019
Ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 25. 4. 2019 od 16:30 v Novém Jičíně.
Přítomni: Mužík František, Pařenica Lukáš, Mgr. Dresler Radim, Kontoršikov Maxim.
Hosté: Mgr. Antonín Patka.
Omluven: Zbyněk Tomšík.
KR bere na vědomí:
a. Zápisy odborných komisí OFS Nový Jičín.
KR schválila (rozhodla):
a. KR se na semináři R OFS NJ konaného dne 25. 4. 2019 v restauraci na Zimáku v NJ
zabývala spolupráci mezi rozhodčími. KR seznámila R s novou listinou AR OFS NJ. R
byli proškoleni, jak postupovat ve spolupráci s novým AR:
Před zahájením utkání:
• R přidá AR do zápisu o utkání (ZoU).
• Provedou s AR předzápasový pohovor, kde R dá AR pokyny ke spolupráci na
hrací ploše (HP) a zejména AR upozorní, že rozhodnutí R jsou konečná a že AR
nemá právo reklamovat změnu rozhodnutí, i když s ním AR nemusí souhlasit.
• Rozmístění AR na HP je následující: AR1 svoji funkci vykonává u střídaček, R
má pravomoc Vám rozšířit i o další povinnosti AR (např. zapisování minuty
střídání atd.).
V průběhu utkání:
• V případě, že AR nebude skýtat záruku nestrannosti, může R v průběhu utkání
AR rozestavení podle svého uvážení změnit.
• Celou situaci popíše do ZoU.
Po skončení utkání:
• AR má za povinnost opustit HP společně s R do kabiny R, kde R vyplní do ZoU
za účasti obou vedoucích všechny události v utkání (výsledek, dobu hry,
střídání atd.).
• Po potvrzení ZoU obou vedoucími funkce AR končí.
• Povinností R je po utkání informovat KR o Vašem výkonu v utkání.
b. Rozhodčí, kteří neabsolvovali seminář mají za povinnost kontaktovat pana
Kontoršikova, který je dodatečně proškolí a poskytne jim aktuální informace.

c. Rozhodčí Tobola a Pustějovský splnili teoretické přezkoušení z PF.
d. KR uděluje pokutu dle Zápisu STK č. 13 ze dne 25. 4. 2019:
•

Rozhodčí paní Horákové 100 Kč.

•

Všechny pořádkové pokuty jsou R povinni uhradit nejpozději do 15 dnů od
zveřejnění na účet OFS NJ č. 2500774570/2010, jako variabilní symbol je
nutné své ID a uvést do zprávy své příjmení + pokuta R.

e. Projednávala zařazení na listinu R OFS NJ pana Petra Vrábla. V případě, že pan
Vrábel splní všechny náležitosti pro splnění udělení licence C uvedené v Řádu
rozhodčích a delegátů §5 bude na nominační listinu dodatečně zařazen.
Různé:
a. KR pověřuje pana Pařenicu o zpracování plánu Vzdělávacího programu rozhodčích.
Termín: 23. 5. 2019
Příští zasedání KR proběhne 23. 5. 2019.
Zapsal v Novém Jičíně dne 10. 4. 2019
Mgr. Radim Dresler
Sekretář OFS

František Mužík
předseda KR

