Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 5.11. 2020

ZÁPIS č. 25/2020
Přítomni : Martínek Miroslav , Matula Pavel , Hlaváč Martin
Způsob jednání : online
1) Chyby v ZoU , podněty odborných komisí k projednání provinění rozhodčího v termínech
7.10. - 8.10. 2020
Během kontroly ZoU v rámci tohoto kola nebyly zjištěny žádné chyby v ZoU .
Soupis pokut za podzimní část soutěžního ročníku bude rozhodčím poslán elektronicky.
Úhrada pokut bude provedena v hotovosti na zimním semináři.
2) Výběr rozhodčích pro postup do krajských soutěží
KRD se svém zasedání odsouhlasila výběr kandidátů pro případný postup do krajských soutěží pro jaro
2021. Postup rozhodčích podléhá schválení VV OFS v Rychnově nad Kněžnou.
3) Závěrečné posezení rozhodčích – Penzion U Matulů , Deštné v Oh. – pátek 11.12. 2020
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou Vás tímto srdečně zve na společné posezení rozhodčích, manželek
(přítelkyň), které se koná v pátek 11.12. 2018 od 18,00 v Penzionu U Matulů v Deštném v Orlických
horách.
Z důvodu zajištění optimálního množství občerstvení je uzávěrka přihlášek 30.11. 2020 e-mailem na
adresu: miroslav.martinek.opocno@seznam.cz Pozvánky s organizačními pokyny budou poslány
elektronicky. Setkání se uskuteční v případě rozvolnění vládních nařízení v souvislosti šířením COVID
19 .

4) Zimní seminář rozhodčích – Kostelecká Lhota
MÍSTO : Hostinec U Hubálků , Kostelecká Lhota 40 , 517 41 Kostelec nad Orlicí
Termín : sobota 16.1. 2021 od 9,00 hod do neděle 17.1. 2021 cca 13,00 hod
Bližší organizační pokyny budou rozhodčím rozeslány elektronicky.
Seminář se uskuteční v tomto termínu v případě rozvolnění vládních nařízení v souvislosti se šířením
COVID 19.
KRD tímto žádá všechny okresní rozhodčí o minimalizaci případných omluv. (omluva pouze z velmi
vážných důvodů). Zajišťujeme účast zajímavých lektorů.
Přihlášky (omluvy) na seminář zasílejte e-mailem na adresu: miroslav.martinek.opocno@seznam.cz
do 30.11. pod pokutou 50,-Kč!!!!!
KRD tímto děkuje všem rozhodčím, funkcionářům OFS, klubům a všem ostatním za velmi dobrou
spolupráci v uplynulých 4 letech. Pokud to okolnosti dovolí začátkem příštího kalendářního roku na
Valné hromadě proběhnou volby do Výkonného výboru OFS v Rychnově nad Kněžnou, kde bude
zvolen nový VV OFS, následně potom sestaveny nové odborné komise. S výsledkem voleb a
představením nové KRD budete včas seznámeni!!!!!
Zapsal: Miroslav Martínek, předseda KRD

Ověřil: Matula Pavel, člen KRD

