OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zborovská 213
562 01 Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________

Komuniké KR č.2
Přítomni: p. Pavlas, p. Saňák, p. Horníček, p. Vaněk, p. Komínek
1) Letní seminář rozhodčích OFS Ústí nad Orlicí – společný s OFS Svitavy
 Datum:
Sobota 26.června 2021 od 9:30 hodin
 Místo:
Opatovská hospoda (Opatov 368, 569 12 Opatov)
 Začátek:
9:30 hod.
 Ukončení:
Předpoklad je ve 13:00 hodin
 Poplatek:
100,- Kč
 Program:
 Seznámení se členy KR
 Informace KR směrem k rozhodčím
 Informace obsazovacího úseku
 Diskuze
 Oběd
 Předání objednaných dresů
Účast na semináři je pro všechny rozhodčí povinná v návaznosti na zařazení na listinu rozhodčích
OFS pro soutěžní ročník 2021/2020.
Odůvodněné omluvy na e-mail kr@ofsuo.cz do 22.6.2021. Neomluvená účast bude sankciována
dle disciplinárního řádu (dále jen DŘ) FAČR.
2) Nové dresy pro rozhodčí
 Předávání dresů proběhne na semináři
 Každý rozhodčí obdrží společně s dresy fakturu k doplacení dresů
 V případě zájmu placení na splátky prosíme o informaci do 22.6.2021 na email
3) Omluvy rozhodčích
 Omluvy zasílat na email kr@ofsuo.cz
 Dlouhodobé omluvy zasílat minimálně 10 dní předem
 Odůvodněné, akutní omluvy řešit s obsazovacím úsekem telefonicky
 Z důvodu, že už se začínají hrát přátelské utkání, platí povinnost omlouvat se už nyní
 Neomluvená účast na utkání bude sankciována dle DŘ FAČR
4) Žádost p.Serbouska a p.Pokorného o zařazení na listinu delegátů PKFS
 Žádost bude předána na KRD PKFS
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5) Delegování na aktuální přátelské utkání - červen 2021
 V případě požadavku klubů na delegaci rozhodčích na víkendová utkání bude
postupováno následovně - > Obsazovací úsek zašle emailem + sms zprávou delegaci
na dotyčné rozhodčí, v kopii zprávy bude žádající klub + STK
 Tento postup platí pro víkendová utkání hrána poslední víkend v květnu 2021 +
červnu 2021
6) Členství ve FAČR
 KR znovu apeluje na všechny rozhodčí, kteří nejsou v systému is.fotbal.cz aktivní pro
letošní rok (tzn. svítí červeně) aby sjednali nápravu
 Neaktivní rozhodčí nemohou být obsazování v žádné soutěži pod hlavičkou FAČR a to
ani v přátelských utkáních
7) Nulová tolerance požívání alkoholických nápojů
 Upozorňujeme všechny rozhodčí na přísný zákaz požívání alkoholických nápojů před
a v průběhu utkání
 Při porušení bude sankciováno dle DŘ FAČR
8) Nábor nových rozhodčích
 Připraven náborový leták
 Bude zasláno na oddíly + prezentováno na všech komunikačních portálech OFS
 Na přelomu srpna/září 2021 bude zasláno do škol
9) Příští schůze KR
 Komise rozhodčích se bude scházet minimálně 1x za měsíc
 Příští schůze proběhne dne 26.6.2021 na semináři R

V Červené Vodě dne 25.5.2021
Zapsal:
Jan Saňák

Ověřil:
Jiří Pavlas
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